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الكتاب: تعليقات ابن عثيمني على الكايف البن قدامة )إىل أول كتاب الوقف 

 وهو آخر ما شرح الشيخ رمحه هللا(
 هـ(1421املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: 

 5عدد األجزاء: 
 مرقم آليا[]الكتاب 

 املقدمة
امل العالمة األوحد الصدر الكامل شيخ القاريء: بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني قال الشيخ الع

 -اإلسالم قدوة األانم موفق الدين أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي رمحه هللا:
افر اخلطيئات واألوزار الذي امتنع عن احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار عامل خفيات األسرار غ

 قدار.متثيل األفكار وارتفع عن الوصف ابحلد وامل
الشيخ: األوىل أن ال يقال الذي امتنع والعبارة الصحيحة أن يقال الذي تنزه عن التمثيل أما امتنع 

ّثل ولكنه امتنع.  عن التمثيل فمعناه إنه عوجل وطلب منه أن ُيم
 يف جلج البحار وله ما سكن يف الليل والنهار أنعم علينا ابلنعم الغزار. القاريء: وأحاط علمه مبا

ارتفع عن الوصف ابحلد واملقدار يعين إن هللا ال حيد حبد حيصره أو يقدره بل هو أكرب من كل الشيخ: 
شيء عز وجل وقد اختلف العلماء هل يضاف احلد إىل هللا أو ال يضاف؟ والصحيح أنه من جنس 

ا نستفصل األلفاظ املبتدعة احلديثة فاألوىل أن ال نتكلم هبذا إطالقا لكن إذا بلينا فإنن اجلسم فهو من
ونقول ماذا تريد ابحلد إن أردت هللا سبحانه وتعاىل حمدود بشيء فهذا ال جيوز وحرام ألنه يقتضي أن 

طا فيهم فهذا يكون شيء من خملوقاته حميطا به وإن أردت أنه حبد يعين أنه ابئن من اخللق ليس خمتل
 صحيح.
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القاريء: ومن علينا ابلنيب املختار حممد سيد األبرار املبعوث من أطهر بيت يف مضر بن نزار صلى 
طهار وصحابته املصطفني األخيار صالة جتوز حد اإلكثار دائمة بدوام الليل هللا عليه وعلى آله األ

مذهب إمام األئمة ورابين األمة أيب عبد هللا أمحد  والنهار هذا كتاب استخرت هللا تعاىل يف أتليفه على
واالختصار وأومأت إىل  بن حممد بن حنبل الشيباين رضي هللا عنه يف الفقه توسطت فيه بني اإلطالة

أدلة مسائله مع االقتصار وعزوت أحاديثه إىل كتب أئمة األمصار ليكون الكتاب كافيا يف فنه عما 
افيا ابلغرض من غري تطويل جامعاً بني بيان احلكم والدليل وابهلل أستعني سواه مقنعا لقارئه مبا حواه و 

العمل وجيعل سعينا مقراب ا لصاحل القول والنية و وعليه أعتمد وإايه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقن
 إليه وانفعا لديه وينفعنا واملسلمني مبا مجعنا ويبارك لنا فيما صنعنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 
 (اب الطهارةتك)

 ابب حكم املاء الطاهر
القاريء: جيوز التطهر من احلدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من املطر وذوب الثلج والربد 

( وقول النيب صلى 11َويـمنَـزِّلم َعَلْيكمْم مَِّن السََّماءِّ َماًء لِّيمَطهِّّرَكمْم بِّهِّ( )ألنفال: من اآليةلقول هللا تعاىل )
 : ))اللهم طهرين من خطاايي ابملاء والثلج والربد(( متفق عليههللا عليه وسلم

َزْلَنا مَِّن السََّماءِّ َماًء َطهم  ( والطهور هو الطاهر بذاته 48يةوراً( )الفرقان: من اآلالشيخ: قوله تعاىل )َوأَنـْ
 املطهر لغريه وإن شئت فقل الطهور ما يتطهر به.

والبحار واآلابر ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال القاريء: وبكل ماء نبع من األرض من العيون 
من بحر وحنمل معنا القليل سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا إان نركب ال

املاء أفنتوضأ مباء البحر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))هو الطهور ماؤه احلل ميتته(( قال 
صحيح وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه الرتمذي هذا حديث حسن 

 النسائي
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و طهور الشيخ: إذاً أنخذ من هذا الفصل قاعدة )كل ماء نزل من السماء أو نبع من األرض فه
 مطهر من األحداث واألجناس(

 فصل



يها املاء فأشبه ما لو القاريء: فإن سخن ابلشمس أو بطاهر مل تكره الطهارة به ألهنا صفة خلق عل
 برده وإن سخن بنجاسة حيتمل وصوهلا إليه

حتاج نظر ألن املاء مل خيلق عليها لو خلق عليها ما ا الشيخ: قوله ألهنا صفة خلق عليها املاء هذا فيه
إىل تسخني فيقال إنه مل خيلق عليها ألنه سخن أما قوله وبطاهر فمثل احلطب وروث اإلبل أما روث 

 .احلمري فنجس
القاريء: وإن سخن بنجاسة حيتمل وصوهلا إليه ومل يتحقق فهو طاهر ألن األصل طهارته فال تزول 

ى أنه ال يكره ألن األصل ماله الحتمال النجاسة وذكر أبو اخلطاب رواية أخر ابلشك ويكره استع
 عدم الكراهة.

ل أبو اخلطاب ألن األصل الشيخ: نعم الراجح أنه ال يكره التطهر به يعين ال يكره استعماله كما قا
 عدم الكراهة والكراهة حكم شرعي حيتاج إىل دليل.

 
جاسة فكره  يه غالبا ففيه وجهان أحدمها يكره ألنه حيتمل النالقاريء: وإن كانت النجاسة ال تصل إل

 كاليت قبلها والثاين ال يكره ألن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غري املسخن
أو بطاهر ال كراهة فيه واملسخن بنجس إن كان حيتمل وصوهلا إليه الشيخ: إذًا املسخن ابلشمس 

ملسألة األوىل أيضا فيها خالف فأبو اخلطاب رمحه فهو مكروه وإن كان ال حيتمل ففيه وجهان مع أن ا
هللا يرى أنه ال يكره والصحيح أنه ال يكره إذاً الفصل هذا فيه مسألتان املسألة األوىل إذا سخن 

س فهذا طهور غري مكروه قوال واحدا وإذا سخن بنجس ففيه اخلالف سواء احتمل بطاهر أو ابلشم
 ه ال يكره.وصول النجاسة أم مل حيتمل والصحيح أن

 فصل
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عليه وسلم ))اغتسل هو القاريء: وإن خالط املاء طاهر مل يغريه مل ُينع الطهارة به ألن النيب صلى هللا 
ٍق على لعجني(( رواه النسائي وابن ماجه واألثرم وألن املاء ابوزوجته من قصعة واحدة فيها أثر ا

إطالقه فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا مل يغريه مث تطهر به صح ملا ذكران وإن كان املاء ال 
فهو كاليت قبلها وفيه وجه آخر ال جتوز الطهارة به  يكفيه لطهارته فكذلك ألن املائع استهلك يف املاء

 ه أكملها بغري املاء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائهألن



شيخ: إذا خالط املاء طاهر مل يغريه فال شيء فيه يعين مثال خالطه عجني أو خالطه متر أو خالطه ال
ال املؤلف وإن كان معه ماء يكفيه حلوى لكنها مل تغريه فهذا ال يضر ألن املاء ابقِّ على إطالقه كما ق

ء قليل ال يكفي لطهارته ولكنه مل يغريه أيضا ال يضر كيف هذا يعين إنسان معه مالطهارته فزاده مائعا 
ومعه شاهي الشاهي يسمى مائع فصب من الشاهي على املاء من أجل أن يزيده فيكّمل طهارته 

ا ال جتوز لكن الصحيح أنه جيوز أن يتطهر به فهذا ال أبس به على القول الراجح وفيه وجه آخر إهن
 ائع استهلك املاء فزال حكمه.ألن هذا امل

صفة املاء مل خيل من أوجه أربعة أحدها ما يوافق املاء يف الطهورية كالرتاب  القاريء: وإن غري الطاهر
 صفتيه أشبه الثلجوما أصله املاء كامللح املنعقد من املاء فال ُينع الطهارة به ألنه يوافق املاء يف 

 .الشيخ: يعين أنه أصله املاء ومل يتغري
ور والعود فال ُينع ألنه متغري عن جماورة فأشبه ما القاريء: والثاين ما ال خيتلط ابملاء كالدهن والكاف

 لو تغري املاء جبيفة بقربه
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هذا الدهن مل  الشيخ: يعين لو صب يف املاء دهن فالدهن ما ُيكن خيتلط ابملاء فلو تغري املاء من
فلو وضعنا يف ختالط كذلك الكافور والكافور طيب جيعل لألموات يضر ألنه تغري عن جماورة ال عن ا

املاء كافور فالكافور ما ُيكن ُيتزج ابملاء وال ُيوع يف املاء فإذا تغري املاء منه فإنه ال يضر ألن التغري 
ملاء جبيفة بقربه هذه املسألة صورهتا أن يكون هنا عن جماورة ال عن ممازجة وقول املؤلف أشبه تغري ا

ىل جانبه جيفة فصارت الرايح تنقل رائحة اجليفة ناك ماء ولنقل إنه غدير والغدير جمتمع السيول إه
إىل هذا املاء فإذا أخذت املاء ومشمته أدركت أنه متغري برائحة اجليفة فهذا ال ينجس وقد حكاه بعض 

هو عن جماورة أشبه ما ابلنجاسة وهذا ألن النجاسة هنا مل ختتلط به بل العلماء إمجاعا مع أنه متغري 
خبيثة وهو رطب فحمل من هذه الرائحة اخلبيثة النجسة فهل تصلي  لو كان لك ثوب حوله رائحة

فيه أو ال؟ تصلي فيه ملاذا ألن النجاسة مل تصبه فإن صح اإلمجاع على أن هذا املاء اجملاور الذي تغري 
املسلمني وإن مل يصح اإلمجاع فإن  اورة يبقى على طهوريته فال عدول لنا عن إمجاعابلنجاسة اجمل

أن يكون جنساً ألنه متغري ابلنجاسة ولوال أن النجاسة أثرت فيه ودخلت فيه ما كان  القياس يقتضي
له رائحة وكأن املؤلف رمحه هللا يرى انعقاد اإلمجاع ألنه قاسه ومن شرط قياس حكم على حكم أن 

صمني على األقل يعين ما ُيكن تقيس فرع على يكون األصل املقيس عليه متفقا عليه ولو بني اخل



وأان خصمك أانزع يف األصل ملاذا؟ ألين أقول لك ال أسلم األصل حىت أسلم الفرع وهلذا من أصل 
فيقول  شرط القياس أن يكون األصل متفقا عليه إما بني املسلمني عموما أو على األقل بني اخلصمني

 ة.احلكم قال نعم فيقول إذًا نقيس عليه هذه املسألاخلصم خلصمه ألست تقول كذا وكذا يف هذا 
 سائل: هل يعارض هذا اإلمجاع على أنه إذا تغري املاء برائحة فهو جنس؟
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حلديث الذي الشيخ: هم يقولون ما تغري طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة حتدث فيه كما هو لفظ ا
قالوا هذه النجاسة ما حدثت فيه هذه النجاسة ذكره ابن حجر يف بلوغ املرام )بنجاسة حتدث فيه( و 

كان اإلمجاع فال عدول لنا عنه وال يسوغ لنا أن خنرج عن إمجاع املسلمني وإن كان بقربه فاملهم إن  
 ليس هناك إمجاع فالقول قول من يقول إنه ينجس ألن هذا املاء خبيث.

 ائل: إذا حكمنا بنجاسته هل يعدل عنه إىل التيمم؟س
عد عن املكان هذا حكمنا بنجاسته ومل ُيكن تطهريه فإن أمكن تطهريه أبن حيمل ويبالشيخ: إذا 

 وتزول رائحته.
 

القاريء: والثاين ما ال خيتلط ابملاء كالدهن والكافور والعود فال ُينع ألنه تغري عن جماورة فأشبه ما لو 
ما ينبت يف املاء وما جيري عليه  اء جبيفة بقربه. الثالث ما ال ُيكن التحرز منه كالطحلب وسائرتغري امل

ريمها وورق الشجر على السواقي والربك وما تلقيه الريح والسيول يف املاء املاء من الكربيت والقار وغ
 من احلشيش والتنب وحنومها فال ُينع ألنه ال ُيكن صون املاء عنه.

ينجس ابملوت كاخلنافس سوى هذه األنواع كالزعفران واإلشنان وامللح املعدين وما ال  الرابع ما
ا ألقي يف املاء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء املاء مثل أن والزانبري وما عفي عنه ملشقة التحرز إذ

وإن غري جعله صبغا أو حربا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغري خالف ألنه زال اسم املاء فأشبه اخللق 
الرواايت عن أمحد أنه ال ُينع لقول هللا تعاىل  إحدى صفاته طعمه أو لونه أو رحيه ومل يطبخ فيه فأكثر

( وألنه خالطه طاهر مل يسلبه امسه وال رقته وال جراينه 6دموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا( )املائدة: من اآلية)فـََلْم جتِّ 
ألنه سلب إطالق اسم املاء أشبه ماء الباقالء املغلي وهذا أشبه سائر األنواع وعنه ال جيوز الطهارة به 

 يار اخلرقي وأكثر األصحاب.اخت

(1/6) 



 

طهارة يعين أبن سقط الشيخ: هذا الفصل ذكر فيه املؤلف أنه إذا خلط املاء بطاهر مل يغريه مل ُينعه ال
فيه أوراق شجر أو قطع خرق أو خشب أو غريها مث مل يغريه ال غري طعمه وال لونه وال رحيه فهذا 

 طهور ال ُينع الطهارة به.
تلط به املاء يعين ما ال ُيازج املاء مثل الكافور والدهن والزيت والقاز والبنزين وما الثاين ما ال خي

لو تغري املاء به وذلك ألنه ال ُيتزج به فأشبه املتغري برائحة جيفة إىل  أشبهه فهذا أيضا ال يؤثر حىت
 جانبه.

املاء أخضر أو الثالث ما ال ُيكن التحرز منه مثل الطحلب والطحلب هو الذي يكون على ظهر 
يكون أيضا يف األرض كالنبات أو كذلك بعض الربك خيرج فيها شيء يسمى السعد نوع من النبات 

ذي حتمله الريح أو أوراق الشجر املهم كل شيء ال ُيكن التحرز منه هذا أيضا ال يضر أو الرتاب ال
 حىت لو تغري طعم املاء ولونه ورحيه.

 صون املاء عنه وُيتزج ابملاء فهذا إذا غري املاء فيه روايتان عن أمحد:الرابع ما يتغري به املاء وال يشق 
 األوىل أنه طاهر غري مطهر.

والصحيح أنه طهور وهذا ظاهر كالم املوفق رمحه هللا ألنه قدمه قال وإن غري إحدى  والثاين أنه طهور
ا روايتني وقدم عدم سلبه صفاته مل ُينع الطهارة به وعنه ال جتوز الطهارة به إذا ذكر املؤلف يف هذ

اء إىل الطهورية وأنه جيوز الطهارة به وهذا هو الصحيح أما إذا طبخ فيه فإنه ينتقل امسه عن اسم امل
 اسم
 

هذا املطبوخ فيه مثل املرق وشبهه أو الشاهي فهذا يسلبه الطهورية ألنه انتقل فاحلاصل اآلن أن املاء 
 سام:إذا خالطه طاهر فإنه ينقسم إىل أربعة أق
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رابع ما عدا ذلك األول ما ال يتغري به والثاين ما ال ُيتزج به والثالث ما يشق صون املاء عنه وال
األقسام الثالثة األوىل ما حكمها؟ ال يسلبها الطهورية وال ُينع الطهارة به والرابع فيه روايتان عن 

املوفق يف هذا الكتاب وهو الصحيح اإلمام أمحد إحدامها أنه ال يسلبه الطهورية وهو الذي قدمه 
 رين أنه إذا تغري:والرواية الثانية يسلبه الطهورية وهذا هو املذهب عند املتأخ



 . بطاهر.1
 . ممازج.2
 . ال يشق صون املاء عنه.3

 فإنه يكون طاهرًا غري مطهر هذه القيود الثالثة من أجل أن خترج األقسام الثالثة األوىل.
 فصل

عمل يف رفع احلدث فهو طاهر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ))صب على جابر القاريء: فإن است
اري وألنه مل يصبه جناسة فكان طاهرا كالذي تربد به وهل تزول طهوريته فيه من وضوئه(( رواه البخ

روايتان أشهرمها زواهلا ألنه زال عنه إطالق اسم املاء أشبه املتغري ابلزعفران والثانية ال تزول ألنه 
سله استعمال مل يغري املاء أشبه التربد به وإن استعمل يف طهارة مستحبة كالتجديد وغسل اجلمعة والغ

الثانية والثالثة فهو ابٍق على إطالقه ألنه مل يرفع حداث ومل يزل جنسا وعنه أنه غري مطهر ألنه مستعمل 
 يف طهارة شرعية أشبه املستعمل يف رفع احلدث
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يف طهارة واجبة مثل  من املاء املتغري إىل املاء املستعمل فإن استعملؤلف رمحه هللا الشيخ: انتقل امل
الوضوء إنسان يتوضأ ويتناثر من أعضائه ماء هذا املتناثر يسمى مستعمال ذكر املؤلف أنه طاهر ألنه 

مل تصبه جناسة لكن هل هو طهور يعين هل هو مطهر أو ال؟ ذكر يف ذلك روايتان األشهر من 
طهر وقد علل كونه طاهرا غري روايتني أنه ال يطهر والثانية أنه طهور يطهر والصحيح أنه طهور يال

مطهر مبا ذكر املؤلف زال عنه إطالق اسم املاء وهذا غري مسلم هل ما تناثر من أعضاء الوضوء أو 
ء بعلة أخرى من البدن بعد غسل اجلنابة هل زال عنه اسم املاء؟ أبداً هو ماء لكن علله بعض العلما

رى كالعبد إذا أعتق فإنه ال يعتق مرة اثنية قال ألن هذا استعمل يف طهارة واجبة فال يعاد مرة أخ
وهذا القياس فيه نظر ألن العبد إذا أعتق صار حرًا وال ُيكن أن يسرتق بعد ذلك نعم لو فرض أنه 

رقيقا وهذا املاء أيضا ملا استعمل ذهب إىل الكفار مث قاتلنا الكفار مث سبيناه مرة اثنية فحينئذ يرجع 
زل اسم املاء عنه خبالف العبد فإنه عتق وصار حرًا فالقياس إذًا ليس يف الطهارة الواجبة نقول مل ي

بصحيح وعلى هذا فيكون القول الراجح يف هذه املسألة أنه استعمل يف طهارة واجبة فإنه طهور 
 مطهر.

 



املؤلف أنه ابق على طهارته أي أنه طهور مثال الطهارة الثاين ما استعمل يف طهارة مستحبة فقدم 
تجديد الوضوء والطهارة لقراءة القرآن هذه مستحبة وغسل اجلمعة على القول أبنه املستحبة ك

مستحب فيكون املاء طهورا مطهرا والرواية الثانية أنه غري مطهر ألنه مستعمل يف طهارة شرعية فأشبه 
 نوعان من االستعمال األول ما استعمل يف طهارة واجبة والثاين ما املستعمل يف طهارة واجبة هذان

استعمل يف طهارة مستحبة والثالث سيأتينا ما استعمل يف غسل جناسة يف الفصل الذي سيأيت 
 والراجح أنه طهور يف املسائل السابقة كلها.

 فصل
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ه متغري بنجاسة زواهلا فهو جنس ألنالقاريء: وإن استعمل يف غسل جناسة فانفصل متغريا هبا أو قبل 
أو مالق لنجاسة مل يطهرها فكان جنسا كما لو وردت عليه وما انفصل من الغسلة اليت طهرت احملل 

غري متغري فهو طاهر إن كان احملل أرضاً ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ))أمر أن يصب على بول 
ا للنجاسة وإن كان غري األرض صل جنسا لكان تكثري األعرايب ذنواب من ماء(( متفق عليه فلو كان املنف

ففيه وجهان أظهرمها طهارته كاملنفصل عن األرض وألن البلل الباقي يف احملل طاهر واملنفصل بعض 
املتصل فكان حكمه حكمه والثاين جنس ألنه ماء يسري القى جناسة فتنجس هبا كما لو وردت عليه 

لروايتني يف املستعمل يف رفع احلدث وقد وجهني بناًء على ا فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا على
 مضى توجيههما

الشيخ: هذا املستعمل يف النجاسة فاملستعمل يف إزالة النجاسة إما أن ينفصل والنجاسة موجودة 
فهذا جنس مثال ذلك رجل أراد أن يغسل ثواب أصابه دم فجعل يغسله فأول غسلة ستكون متغرية 

واء تغري أم مل يتغري ألنه القى النجاسة وكذلك إذا انفصل قبل ة هلا فيكون جنسا سابلنجاسة أو مالقي
السابعة إذا قلنا بوجوب غسل النجاسات سبعا يكون أيضا جنسا ألنه انفصل عن حمل جنس وإن  

 كانت النجاسة قد زالت ألن احملل ال يطهر إال بسبع غسالت فما انفصل قبل السابعة فهو جنس.
ا إن انفصل متغريا فظاهر أنه جنس وإن انفصل غري متغري فهو طاهر فصل يف السابعة فهذالثاين أن ين

 لكن هل يكون مطهرًا؟ على قولني:
القول األول أنه ليس مبطهر ألنه ماء حصل به التطهري إذ أن السابعة هي آخر الغسالت فصار  



 كاملستعمل يف رفع احلدث
 اجح.والثاين أنه طهور مطهر وهذا القول هو الر 
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ا انفصل قبل فاخلالصة اآلن إذا استعمل يف إزالة جناسة فما انفصل والنجاسة موجودة فهو جنس وم
السابعة فهو جنس أيضا أما األول فهو جنس ألنه القى النجاسة وأما الثاين فهو جنس ألنه انفصل عن 

اسة زالت مثال يف أول غسله حمل جنس مل يطهر وإن انفصل يف السابعة بعد زوال النجاسة يعين النج
ه طاهر غري مطهر والثالث أنه أو يف اثين غسله أو خامس غسله ففيه ثالثة أقوال أنه جنس والثاين أن

طهور وهذا األخري هو الصحيح هذا إذا كان غري أرٍض أما إذا كان أرضا فهو طاهر قوال واحدًا ألن 
األعرايب ومل يصب مرة اثنية هذا خالصة هذا النيب عليه الصالة والسالم أمر بصب املاء على بول 

أو يف طهارة مشروعة مستحبة أو يف إزالة الفصل فصار املاء املستعمل إما أن يكون يف رفع حدث 
جناسة والصحيح يف مجيع هذه االستعماالت أنه طهور ما مل يتغري فيما إذا استعمل يف إزالة النجاسة 

 فإن كان متغريا فهو جنس
 فصل

وإذا انغمس احملدث يف ماء يسري ينوي به رفع احلدث صار مستعمال ألنه استعمل يف رفع القاريء: 
رتفع حدثه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ))ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث احلدث ومل ي

 يغتسل فيه(( رواه مسلم والنهي يقتضي فساد املنهي عنه وألنه أبول جزء انفصل منه صار مستعمال
 فلم يرتفع احلدث عن سائرها.

فاألوىل يصب املاء عليه مث  الشيخ: هذا االستعمال للماء يف رفع احلدث لكن على صفة غري األوىل
ينفصل الثاين وهذا انغمس شخص حمدث يف ماء يسري ونوى رفع احلدث فيقول املؤلف يكون املاء 

يقال إنه استعمل يف رفع احلدث مستعمال يف رفع احلدث وال يرتفع حدثه وهذا من الغرائب أن 
يقول املؤلف ألن النيب صلى هللا  واحلدث مل يرتفع فإذا كان مل يرتفع فأين االستعمال يف رفع احلدث

عليه وسلم قال ))ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل فيه(( رواه مسلم ويغتسل فيها ثالث 
ابلضم على االستئناف ويغتسَل ابلفتح على أهنا رواايت يغتسْل ابلسكون عطفا على النهي ويغتسلم 

 مثل واو املعية فعلى:
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 الوجه األول مث يغتسل فيه يكون النهي عن البول واالغتسال.
 ون النهي عن البول فقط وتكون مجلة استئنافية.وعلى الثاين الرفع يك

عم املؤلف رمحه هللا يف كونه وعلى النصب يكون النهي عن اجلمع بينهما وعلى كل حال فاحلديث ينازَ 
ل ألن هذا يدل على فساد هذا االغتسال فالنيب عليه الصالة والسالم هنى عن االغتسال بعد البو 

ذا منايف حىت للمروءة هو ماء قليل دون القلتني تبول فيه مث فيه تنايف كيف تغتسل مباء بلت فيه ه
ف أنه جنس وأنه ينجس ما القاه إما مطلقا أو تغتسل ال شك أن هذا ينايف املروءة إذ أن البول معرو 

يت ذكرها املؤلف أن إذا تغري فكيف تغتسل فيه لكن مع ذلك نقول الصواب يف هذه املسألة ال
ماء يسري ونوى رفع احلدث فإن حدثه يرتفع واملاء حىت إن قلنا إنه  اإلنسان إذا نوى وانغمس يف

 يكون مستعمال فقد سبق لنا قبل قليل أن املاء
 

املستعمل طهور على إننا قد مننع أن نقول إن هذا املاء مستعمل ألن املستعمل منه ما ابشر األعضاء 
 الربكة ما مل ُيس اجللد فال يقال إنه أما ما انفصل فهو بعيد عن اجلسم فاملاء الذي يفهذا املستعمل 

نقول إن استدالل  مستعمل يف الطهارة وعلى كل حال الصحيح يف هذه املسألة أنه طهور مطهر مث
املؤلف ابحلديث هلذه املسألة ال يطابق فهذا رجل استعمل املاء يف طهارة حدث واحلديث هنى عن 

ؤلف مطابق للمسألة اليت ذكرها؟ اجلواب ال ألن بول مث االغتسال فهل الدليل الذي استدل به املال
اللون وإما يف الرائحة وإما يف الطعم الدليل يف البول ومعلوم أن البول يتأثر به املاء إىل خبث إما يف 

 ه.فاستدالل املؤلف حلكم املسألة اليت ذكرها هبذا احلديث استدالل يف غري حمل
 فصل
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من الشجر ال يرفع القاريء: وما سوى املاء من املائعات كاخلل واملري والنبيذ وماء الورد واملعتصر 
يمم على ( فأوجب الت6دموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا( )املائدة: من اآليةحداث وال يزيل جنسا لقوله تعاىل )فـََلْم جتِّ 

من مل جيد ماًء وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألمساء يف دم احليض يصيب الثوب ))حتتيه مث تقرصيه 
 ه فدل على أنه ال جيوز بغريه وهللا أعلم.مث تنضحيه ابملاء مث تصلي فيه(( متفق علي

وال يزيل جنسا ففيه  يرفع حداث فاألمر مسلم أن غري املاء ال يرفع حداث وأما قوله الشيخ: أما قوله ال



نظر والصواب أن غري املاء إذا زالت به النجاسة فإنه مطهر والفرق بني احلدث والنجاسة أن احلدث 
ا در مطلوب إعدامه وإزالته وإعدامه وإزالته حتصل أبي مزيل وهلذعبادة مطلوب إجيادها والنجاسة ق

للنجاسة ابحلجارة وكذلك جاءت  جاءت السنة ابالستجمار بدال عن االستنجاء واالستجمار إزالة
السنة بتطهري النعل ابحلك وجاءت السنة بتطهري ذيل ثوب املرأة الذي ينسحب من ورائها مبا ُير 

أمطرت  س وهلذا لو أن النجاسة زالت بنفسها فإن احملل يكون طاهرا ولوعليه من الطاهر بعد النج
ع احلدث وبني إزالة النجاسة فالصحيح السماء على ثوب جنس فطهر فإنه يكون طاهرا ففرق بني رف

أن النجاسة إذا زالت أبي مزيل كان فإن احملل يكون طاهرا أما رفع احلدث فال يكون إال ابملاء واآلية 
 (.43مموا( )النساء: من اآليةكما قال املؤلف ألن هللا قال )فـََلْم جتِّدموا َماًء فـَتَـَيمَّ فيه صرحية  
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 ابب املاء النجس
ه لظهور أجزاء النجاسة فيه وإن مل القاريء: إذا وقع يف املاء جناسة فغريته جنس بغري خالف ألن تغري 

تغريه مل خيل من حالني أحدمها أن يكون قلتني فصاعدا فهو طاهر ملا روى ابن عمر رضي هللا عنهما 
عليه وسلم سئل عن املاء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ))إذا كان املاء قلتني  أن النيب صلى هللا

مذي هذا حديث حسن ويف لفظ ))مل ينجسه شيء(( وروى مل حيمل اخلبث(( رواه األئمة وقال الرت 
أبو سعيد رضي هللا عنه قال قيل اي رسول هللا أيتوضأ أحدان من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها 

وحلوم الكالب والننت فقال ))املاء طهور ال ينجسه شيء(( قال أمحد حديث بئر بضاعة احليض 
ي فوجدهتا ستة أذرع أو سبعة وألن املاء الكثري ال ُيكن صحيح قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائ

 حفظه يف األوعية فعفي عنه كالذي ال ُيكن مسحه.
 الثاين ما دون القلتني ففيه روايتان.

جناسته ألن قوله )إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه شيء( يدل على أن ما مل يبلغهما جنس وألن  أظهرمها
))إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات(( متفق عليه النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

لت فدل على جناسته من غري تغيري وألن املاء اليسري ُيكن حفظه يف األوعية فلم يعف عنه وجع
 القلتان حدا بني القليل والكثري.

أبو أمامة أن والثانية هو طاهر لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ))املاء طهور ال ينجسه شيء(( وروى 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال ))املاء طهور ال ينجسه إال ما غلب على لونه أو طعمه أو رحيه(( رواه 



 شبه الكثري.ابن ماجه وألنه مل يتغري ابلنجاسة أ
الشيخ: املؤلف رمحه هللا تعاىل ملا أهنى الكالم على املاء املستعمل وذكران أنه مستعمل يف ثالثة أشياء 

واجبة من حدث وطهارة مستحبة والثالث إزالة جناسة فالطهارة الواجبة من احلدث قلنا  طهارة
املستعمل يف إزالة النجاسة  الراجح فيها أنه يكون طهورا وكذلك املستعمل يف طهارة مستحبة وأما

 فقلنا إن له ثالث حاالت:
 األوىل أن ينفصل قبل زوال النجاسة أو قبل السابعة فهو جنس بكل حال.
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 األرض.الثانية أن ينفصل يف السابعة فهو طاهر وقيل إنه طهور وقيل إنه جنس إذا كان غري 
ال إذا كانت النجاسة مل تزل مثل أن تكون الثالثة أن ينفصل بعد السابعة فهو طهور ابالتفاق إ

 تزل يف سبع غسالت فإنه يكون كاملنفصل قبل زوال النجاسة وقد ذكران أنه جنس النجاسة ايبسة ومل
 مث ذكر املؤلف رمحه هللا أن ما سوى املاء ال يرفع

 
ففيه نظر  قلنا إن كونه ال يرفع احلدث مسلم وأما كونه ال يزيل النجساحلدث وال يزيل النجاسة و 

 ان يكون طاهراً.والصواب أن النجاسة إذا زالت أبي مزيل فإن املك
 ذكر يف ابب املاء النجس املاء إذا وقعت فيه جناسة فهذا ال خيلو من ثالثة أحوال:

فهنا يكون جنسا بال خالف الثاين: أن يكون احلال األوىل: أن يتغري ابلنجاسة طعمه أو رحيه أو لونه 
واء تغري ابلنجاسة أم مل فهذا يكون جنسا أيضا فإذا كان أقل من القلتني يكون جنسا سأقل من القلتني 

 يتغري إذًا هذا مقابل األول.
 فاألول ما تغري بنجاسة فهو جنس قليال كان أو كثريا.

و جنس هذا هو املشهور من املذهب وهو الذي قال الثاين: إذا القته النجاسة وهو دون القلتني فه
قائلني أبنه جنس قول النيب األظهر والصحيح أنه ليس بنجس وهو الرواية الثانية وحجة الاملؤلف إنه 

عليه الصالة والسالم ))إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه شيء(( مفهومه إذا مل يبلغ فإنه ينجس وهذا 
 كر ابن القيم يف هتذيب السنن ستة عشر وجها تدل على أنه الاحلديث مضطرب سندا ومتنا وقد ذ 

اء قلتني مل ينجسه شيء لكان ظاهره أنه يصح أن حيتج به وهذا احلديث لو أخذان بظاهره إذا بلغ امل



إذا بلغ قلتني مل ينجسه شيء سواء غريه أم مل يغريه وهذا ال يقول به أحد ألنه إذا تغري بنجاسة فهو 
 جنس بال خالف.
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نه مطلق وحديث مفهومه دون القلتني ينجس لك الثاين أن نقول إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه شيء
)إن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على لونه أو طعمه أو رحيه( مقيد فيكون مقيدا به وهلذا كان 

 القول الصحيح يف هذه املسألة أنه ال ينجس إال ابلتغري ولو كان دون القلتني.
وقع يف املاء  سة إال ابلتغري واخلالصة إذاالثالث ما كان فوق القلتني فهذا ال ينجس ولو القته جنا

جناسة فال خيلو من ثالث حاالت األوىل أن يتغري فهذا جنس الثاين أن يكون فوق القلتني فهذا ليس 
بنجس ما مل يتغري الثالث إذا كان دون القلتني ففيه روايتان عن أمحد املشهور من املذهب أنه جنس 

 أن نقول ما مل يتغري؟والصحيح أنه ليس بنجس لكن هل حيتاج 
اج ألان قلنا ابألول إن املتغري جنس بكل حال وكالمنا اآلن فيما إذا مل يتغري واستدل املؤلف ال حيت

بقول النيب عليه الصالة والسالم ))إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات(( متفق عليه 
أجل أنه د يكون األمر ابلغسل ليس من وهذا ليس فيه دليل ألن جناسة الكلب ليست كغريه وهنا ق

جنس ولكن من أجل ما خيشى من الضرر وهلذا قال )إحداها ابلرتاب( وال يوجد نظري هلذه النجاسة 
 من النجاسات وعلى كل حال االستدالل هبذا احلديث فيه منازعة مبعىن أنه غري مسلم.

 
 فصل
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ي عن ابن جريج وحيي ما أربعمائة رطل ابلعراقي ألنه رو القاريء: ويف قدر القلتني روايتان إحدامها أهن
بن عقيل أن القلة أتخذ قربتني وقرب احلجاز كبار تسع كل قربة مائتا رطل فصار القلتان هبذه 

املقدمات أربعمائة رطل، والثانية مها مخسمائة رطل ألنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت قالل 
عل الشيء نصفا فيكوانن مخس  أو قربتني وشيئا فاالحتياط أن جيهجر فرأيت القلة منها تسع قربتني

قرب وهل ذلك حتديد أو تقريب فيه وجهان أظهرمها أنه تقريب فلو نقص رطل أو رطالن مل يؤثر ألن 



القربة إمنا جعلت مائة رطل تقريبا والشيء إمنا جعل نصفا احتياطا والغالب أنه يستعمل فيما دون 
ئا يسريا تنجس ابلنجاسة ألان جعلنا ذلك فيه والثاين أنه حتديد فلو نقص شي النصف وهذا ال حتديد

 احتياطا وما وجب االحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه
الشيخ: على كل حال هذه املسألة حتديد أو تقريب وهل هي أربعمائة رطل أو مخسمائة رطل كله 

غريه ابلنجاسة فإننا ح وقلنا إن مدار جناسة املاء على تمبين على صحة حديث القلتني فإذا مل يصح
 نسرتيح من هذا اخلالف.

 
 فصل

القاريء: ومجيع النجاسات يف هذا الباب سواء إال بول اآلدميني وعذرهتم املائعة فإن أكثر الرواايت 
اء الدائم عن أمحد أهنا تنجس املاء الكثري لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ))ال يبولن أحدكم يف امل

منه(( متفق عليه إال أن يبلغ حدا ال ُيكن نزحه كالغدران واملصانع اليت الذي ال جيري مث يغتسل 
بطريق مكة فذلك الذي ال ينجسه شيء ألن هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن البول يف املاء الدائم 

كسائر النجاسات لعموم ينصرف إىل ما كان أبرضه على عهده من آابر املدينة وحنوها وعنه أنه  
 ذكرانها وألن البول كغريه من النجاسات يف سائر األحكام فكذلك يف تنجيس املاء األحاديث اليت

 وحديث البول البد من ختصيصه فنخصه خبرب القلتني.
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سواء؟ يقول الشيخ: حنن ذكران يف املاء إذا وقعت فيه النجاسة ثالث حاالت فهل مجيع النجاسات 
فمن العلماء من أصحاب اإلمام أمحد من قال إن بول اآلدمي وعذرته املائعة لف إن فيه خالف املؤ 

ختتلف عن بقية النجاسات وأهنا إذا وقعت يف املاء جنسته إال إذا كان املاء يشق نزحه كمصانع طريق 
اض كبرية ال هي عبارة عن أحو مكة ومصانع طريق مكة يقال إن اليت بنتها زبيدة امرأة هارون الرشيد و 

ل آاثرها موجودة اآلن أتيت فيها السيول وتتجمع فيها ويكون فيها مياه كثرية إذا مر احلجاج من يزا
العراق إىل مكة ُيرون هبا وكذلك أيضا الغدران اليت تتجمع يف السيول فهذه إذا أصاهبا بول اآلدمي 

قلتني مبا يشق نزحه ننا نقدر بدل اللى هذا القول فإأو عذرته املائعة فإهنا ال تنجس إال ابلتغري وع
فمثاًل عندان ماٌء قلتان أصابته جناسة ولنقل إهنا دم ومل تغريه فماذا يكون؟ طهوراً ولو أصابه بول كلب 

ومل يغريه فهو طهور ولو أصابه بول إنسان ففيه روايتان رواية تقول إنه جنس والكالم اآلن فيما مل 



قول إنه جنس تقول إن بول اآلدمي وعذرته املائعة فالرواية اليت تتقول إنه طهور  يتغري ورواية أخرى
يقيدان بدال من القلتني مبا يشق نزحه ومعلوم أن القلتني فقط ال يشق نزحهما لكن الغدران الكبرية 

ملقدار يشق نزحها فلو قلنا إلنسان فرغ لنا هذا الغدير فإنه سيتعب تعبا شديدا إذًا ما يشق نزحه هو ا
لدليل قوله عليه الصالة والسالم ))ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال آلدمي وعذرته وايف بول ا

جيري مث يغتسل فيه(( فنقول هذا الدليل ال دليل فيه إطالقا هل قال الرسول عليه الصالة والسالم 
يف مجيع وجوه  لنا االنتفاع بهإن املاء ينجس؟ ال مل يقل بل هنى عن االغتسال فيه وهذا يدل على أن 

النتفاعات إال االغتسال وعليه فال دليل يف احلديث إىل ما ذهب إليه هؤالء وأيضا لو قلنا هبذا ا
 القول لكانت جناسة اآلدمي أغلظ من جناسة الكلب وهذا خالف الواقع.

 واخلالصة اآلن أن املاء إذا وقعت فيه جناسة فله ثالث حاالت:
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 فما حكمه؟ جنساحلال األوىل أن تغريه 
 احلال الثانية أن يكون دون القلتني ومل تغريه ففيه روايتان والصحيح أنه طهور.

احلال الثالثة أن يكون فوق القلتني ومل يتغري فهو طهور قوال واحدا إال إذا كانت النجاسة بول آدمي 
ربع قالل نزحه ولو كان أأو عذرته املائعة فإننا نقدر بدل القلتني مبا يشق نزحه وأما إذا كان ال يشق 

فأصابته جناسة آدمي فإنه ينجس والصحيح أن جناسة اآلدمي كغريها من النجاسات ال ينجس املاء 
 هبا إال ابلتغري على القول الراجح وال فرق بني جناسة اآلدمي وغريه.

 السائل: هل يشرتط تغري الطعم واللون والريح مجيعاً أو يكفي أحدمها؟
رحيه يكفي فلو فرضنا أن هذا املاء ما تغري طعمه وال لونه لكن  عمه أو لونه أوالشيخ: إذا تغري ط

 تغريت رائحته بنجاسة وقعت فيه فإنه يكون جنسا.
 سائل: هل حديث )إن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على طمعه أو لونه أو رحيه( صحيح؟

لكن هذه الزايدة  ة إال أن يتغريالشيخ: هو ضعيف لكن اإلمجاع منعقد على ذلك الضعيف هي الزايد
 جممع عليها فإذا تغري جممع على أنه جنس.

 السائل: الدليل اإلمجاع؟
 الشيخ: الدليل اإلمجاع يعضد هذا احلديث الضعيف

 السائل: فهمنا من كالم املؤلف أن املاء ثالثة أقسام فهل هذا صحيح؟



إىل ثالثة أقسام طهور  ن املياه تنقسمالشيخ: هذا سؤال وجيه جدًا يقول فهمنا من كالم املؤلف أ
وجنس وطاهر غري مطهر فهل هذا التقسيم له دليل؟ واجلواب ال دليل عليه وهلذا كان القول الراجح 

أن املاء ينقسم إىل قسمني فقط طهور وجنس وليس يف القرآن وال يف السنة أن هناك شيئا يسمى 
 فهذا طاهر غري مطهر ال شك.  وما أشبه ذلكطاهرا غري مطهر إال ما كان غري ماء كاملرق واللنب

 السائل: إذا كان البول يف املاء الدائم الينجسه فلماذا هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عنه؟
الشيخ: كما قلنا لكم إن هذا خالف املروءة وأيضا إذا ابل زيد مث جاء عمرو فبال فسينجس مع  

 كثرة البول فيه
 السائل: كيف نقدر القلتني؟
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ظنه إما سبعني أو الشيخ: يقول الفقهاء إهنا ذراع وربع الذراع طوال وعرضا وعمقاً والذراع معروف وأ
 مخس وسبعني من املرت.

ه وأخرجه عن مسماه حيصل اختالف بني الناس فيه هل خرج  السائل: املاء إذا وقع فيه طاهر وغريَّ
 عن مسماه أو ال؟

 الطهارة وإن احتاط وتيمم فهو طيب مع أن ابن القيم رمحه الشيخ: أرى أن يستعمله اإلنسان يف
حنيفة يرون جواز الطهارة ابخلل وشبهه وبناًء على هذا إذا تغري وشيخ اإلسالم وأظنه مذهب أيب 

بشيء مثل اخلل وحنوه من الطاهر فإنه جيوز الطهارة به لكن الذي يظهر يل أان أنه إذا خرج عن اسم 
 طهارة حدث املاء فإنه ال يتطهر به

 السائل: هل دم اآلدمي جنس؟
اء إىل أنه طاهر إال ما خرج من السبيلني فما الشيخ: أكثر العلماء على أنه جنس وذهب بعض العلم

 خرج من السبيلني فهو جنس وأما ما سوى ذلك فإنه طاهر مثل الرعاف ودم اجلرح وشبهه
 السائل: وإذا أصاب الثوب دم كثري؟

فى عن يسريه على قول اجلمهور ولكن يف النفس من هذا شيء ألنه اليوجد الشيخ: هو جنس لكن يع
ما قول الرسول )اغسلي عنك الدم( فهي إمنا سألته عن دم احليض وأل هنا دليل على جناسته وأ

للعهد مث إن الصحابة تصيبهم اجلراحات يف ثياهبم وأبداهنم ومل ينقل عنهم أهنم كانوا يتحرزون من هذا 
طمة أهنا كانت تغسل الدم من وجه النيب عليه الصالة والسالم يف غزوة أحد فهذا ال وأما حديث فا



 ى أنه جنس وإمنا يدل على أنه تنبغي إزالته من ابب التنظف وإزالة ما يشوه الوجهيدل عل
 السائل: وهل هو انقض للوضوء

الف يف كونه الشيخ: ال غري انقض للوضوء واخلالف يف كونه غري انقض مشهور معروف لكن اخل
 جنسا ما هو معروف حىت إن بعضهم حكى اإلمجاع على النجاسة.

 قوله بغري خالف هل يقصد يف املذهب أم يف مجيع املذاهبالسائل: ما معىن 
الشيخ: الظاهر إن قصده يف املذهب مثل ما يفعل النووي يف اجملموع يقول بغري خالف ويريد بغري 

 خالف يف املذهب
 إليكم التفريق بني األرض وغريه ما هو دليلهالسائل: أحسن هللا 
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ينفصل  الشيخ: أما األرض فعرفت الدليل ولكن الصحيح أنه ال فرق ألنه مثل األرض لكن الذي
مثال من الثوب املتلوث ابلدم البد أن يكون متغري أبول غسله أو اثين غسله أو اثلث غسله وهذا 

 املتلوث بنجاسة ال شك إنه جنس متغري
 السائل: ماذا ينبين على القول الصحيح إذا انفصل قبل السابعة؟

 اهراً الشيخ: ينبين عليه أنه إذا انفصل غري متغري ولو يف أول مرة أنه يكون ط
 السائل: ما الفرق بني دم احليض واالستحاضة؟

الشيخ: الفرق إن احليض ال تصلي وال تصوم وال أيتيها زوجها ودم االستحاضة تصلي وتصوم 
فالرسول فرق بني دم احليض وبني دم العروق والدم الذي خيرج من اإلنسان ما هو مننت وال فيه 

 رائحة كريهة
 السائل: هل إنتانه بسبب خمرجه؟

 الشيخ: ال إنتانه بطبيعته وهلذا دم االستحاضة ما فيه رائحة.
 قاعدة صحيحة؟السائل: ذكر املؤلف قاعدة قال )وما وجب االحتياط به صار فرضا( فهل هذه ال

 الشيخ: القاعدة ليست بصحيحة وكل شيء على سبيل االحتياط فهو ليس بفرض.
 فصل

ه فاملتغري جنس وما مل يتغري إن بلغ قلتني فهو طاهر القاريء: وإذا وقعت النجاسة يف ماء فغريت بعض
نه شيء وإن نقص لعموم األخبار فيه وألنه ماء كثري مل يتغري ابلنجاسة فكان طاهرا كما لو مل يتغري م



عنهما فهو جنس ألنه ماء يسري القى ماًء جنسا فنجس به وإذا كان بني الغديرين ساقية فيها ماء 
 ديتصل به ماء فهما ماء واح
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أن الصحيح  الشيخ: على كل حال هذا كله مبين على أن القليل ينجس مبجرد املالقاة وقد سبق لنا
النجاسة صار املاء  ن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجدتأن املاء ال ينجس إال ابلتغري أل

جنسا وإذا مل توجد صار املاء طهورا وسبق لنا أيضا أنه ليس هناك قسم يسمى طاهرا ألن ذلك مل يرد 
ر ما حوهلا متغريا وما بعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعلى هذا فلو وقعت جناسة يف قدر وصا

هور واضح كما لو كان املاء كثريًا مكن نغرف من الذي مل يتغري ونتطهر به ألنه طعنها مل يتغري فم
وهوما بلغ القلتني فإن املاء املتغري ابلنجاسة يكون جنسا وما وراءه طهور فإذا قلنا أبن القليل ال 

 ملاء القليل فهو جنس وما مل يتغري فهو طهور.ينجس ابملالقاة نقول ما تغري ابلنجاسة من هذا ا
 

 فصل
بعض جراينه ابلنجاسة فاجلرية املتغرية جنسة وما أمامها طاهر ألهنا القاريء: فأما املاء اجلاري إذا تغري 

مل تصل إليه وما وراءها طاهر ألنه مل يصل إليها وإن مل يتغري منه شيء واحتمل أن ال ينجس ألنه ماء  
 ببعض فيدخل يف عموم األخبار السابقة أوالً  كثري يتصل بعضه

مل ينجس إال ابلتغري فاجلاري أوىل ألنه أحسن حاال  فلم ينجس كالراكد ولو كان ماء الساقية راكدا
وجعل أصحابنا املتأخرون كل جرية كاملاء املنفرد فإذا كانت النجاسة يف جرية تبلغ قلتني فهي طاهرة 

ة متر عليها إن ني فهي جنسة وإن كانت النجاسة واقفة فكل جريما مل تتغري وإن كانت دون القلت
هي جنسة وإذا اجتمعت اجلرايت فكان يف املاء قلتان طاهراتن متصلة بلغت قلتني فهي طاهرة وإال ف

الحقة أو سابقة فاجملتمع كله طاهر إال أن يتغري ابلنجاسة ألن القلتني تدفعان النجاسة عن نفسهما 
ط ابلنجاسة من فوقها وحتتها عهما وإن مل يكن فاجلميع جنس واجلرية ما حييوتطهران ما اجتمع م

 وما قرب منها مع ما حياذي ذلك فيما بني طريف النهر وُيينها ومشاهلا
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و وضعت شعرة الشيخ: هذه الرواية من الغرائب يقولون على هذه الرواية أن كل جرية كماء منفرد ل
ألن املاء القليل ينجس من شعر احلمار يف هذا النهر فالذي حييط هبا من املاء قليل ولذلك ينجس 

نفردة فكل ما جاء من عند هذه الشعرة مبجرد املالقاة واملاء الذي جبنبه ينجس ألن كل جرية تعترب م
من عنده املاء ومل يتغري فإنه ال صار جنساً لكن لو وضعت مجال ميتا يف هذا الذي يعرب معه املاء ومر 

بلغ قلتني واملاء الكثري الذي يبلغ قلتني ال ينجس مع أنه ميت ألن الذي حييط ابجلمل ماء كثري ي
رواية تعترب شاذة ومن غرائب العلم ألنه يفضي إىل أن ينجس ينجس ابملالقاة وهلذا قالوا إن هذه ال

 النهر الكثري بشعرة خنزير وال ينجس ببعري.
 سائل: ما معىن اجلرية؟ال

جرية فكل ما يباشر الشعرة هذه  الشيخ: اجلرية هي املباشرة ضع عودًا فكل ما يصدم ابلعود فهو
والثالث جاء وراح على أنه جنس فيفضي هذا  قليل راح على أنه جنس والثاين جاء وراح على أنه جنس

ا؟ اجلرية ستصري واسعة يعين قلتني إىل تنجيس النهر كله وإذا صارت النجاسة كبرية ما الذي يالقيه
ة وتسلم من النجاسة ألهنا تباشرها وهي كثرية وهذا فأكثر والقلتان ال تنجسان ابملالقاة فتمر كل جري

ل الصحيح تطمئن إليه النفس ويكون مطردا ما يتناقض وأنت إذا مما يدلنا اي إخواين على أن القو 
ما مل يتغري فهو طهور( اسرتحت سواء كان جاراي أم وضعت هذا الضابط )ما تغري بنجاسة فهو جنس و 

 راكدا.
 قعية؟السائل: هل هذه املسائل وا

 الشيخ: كل هذه املسائل البعيدة الوقوع تكون فرضيات
 

 فصل
 ملاء النجس وهو ثالثة أقسام:القاريء: يف تطهري ا

أو يصب عليه وسواء كان األول ما دون القلتني فتطهريه ابملكاثرة بقلتني طاهرتني إما أن ينبع فيه 
 متغريا فزال تغريه أو غري متغري فبقي حباله.

 لتني فتطهريه ابملكاثرة املذكورة أو بزوال تغريه مبكثه.الثاين قدر الق
 فتطهريه هبذين األمرين أو بنزح يزيل تغريه ويبقى بعده قلتانالثالث الزائد عن القلتني 
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أو قلتني فإن   الشيخ: إذا كان عندان ماء جنس فكيف نطهره نقول إما أن يكون دون القلتني أو أكثر
 إليه والحظ أننا إذا قلنا ماء كثري أو ماء سبيل إىل تطهريه إال إبضافة ماء كثريكان دون القلتني فال 

قليل فاملعترب القلتان فالكثري ما بلغ القلتني والقليل ما دون هذا فما دون القلتني ال ُيكن أن يطهر 
ضفت ماء جنس ال ُيكن أن أطهره إال إذا أإال إذا أضيف إليه ماء كثري مثال ذلك عندي قدر فيه 

دون القلتني تنجست ألهنا تالقي النجس فتتنجس وإذا كان املاء  إليه قلتني فأكثر ألنين لو أضفت
املتنجس قلتني فلنا يف تطهريه طريقان: الطريق األول أن نضيف إليه ماًء كثريا يعين يبلغ القلتني 

 فأكثر.
نفسه مل يطهر على املذهب ألهنم ول الذي دون القلتني لو زال تغريه بالثاين أن يزول تغريه بنفسه األ

ون ما دون القلتني ال يدفع النجاسة عن نفسه أما القلتني فيدفع النجاسة عن نفسه وهلذا إذا زال يقول
تغريه بنفسه طهر وأما ما كان فوق القلتني فتطهريه بواحد من أمور ثالثة إما أن نضيف إليه طهورا  

ى بعده كثري غري زح ومعىن ينزح أن يغرف منه ماء فيبقإما أن يزول تغريه بنفسه وإما أن ينكثريا و 
متغري لنفرض أن هذا املاء مخس قالل نزحنا منه قلة فزال تغريه فإنه يطهر ولو نزحنا منه قلتني فإنه 

د أن يكون الباقي كثريا يطهر ولونزحنا ثالاثً فإنه يطهر ولو نزحنا أربعا فإنه اليطهرألن الباقي قليل والب
ألة أنه إذا زال تغريه بنفسه أو بنزح أو إبضافة ري املاء النجس والصحيح يف هذه املسهذه طرق تطه

فإنه يطهر سواء كان قليال أو كثريا هذا هو الصحيح وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف الفأرة 
يال لكن نزحنا منه زالت النجاسة ولو كان قل تقع يف السمن )ألقوها وما حوهلا وكلوا مسنكم( فإذا

 املؤلف مفرِّع على املذهب.
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من  القاريء: وال يعترب صب املاء دفعة واحدة ألن ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما أمكنه
املتابعة إما أن جيريه من ساقيه أو يصبه دلوا فدلوا وإن كوثر مباء دون القلتني أو طرح فيه تراب أو 

جاسة عن نفسه فلم يطهره املاء كما لو طرح فيه مسك غري املاء مل يطهره ألن ذلك ال يدفع الن
جيس يف املاء الكثري التغري ويتخرج أن يطهره ألنه زال تغري املاء فأشبه ما لو زال بنفسه وألن علة التن

فإذا زال حكمها كما لو زال تغري املتغري ابلطاهرات فأما ما دون القلتني فال يطهر بزوال التغري ألن 
 لطة ال التغريالعلة فيه املخا

الشيخ: والصحيح أن العلة هي التغري وأن احلكم يدور مع علته مىت زال تغري املاء ابلنجاسة فإنه 



وقد سبق لنا أيضا أن تطهري النجاسات يكون بغري املاء خبالف األحداث فال يكون يطهر أبي وسيلة 
 إال ابملاء.

 
 فصل

ثر ألن اجتماع النجس إىل النجس ال يتولد القاريء: فإن اجتمع جنس إىل جنس فالكل جنس وإن ك
 تني ملا ذكرانهبينهما طاهر كاملتولد بني الكلب واخلنزير ويتخرج أن يطهرا إذا زال التغري وبلغ القل

الشيخ: إذا أضيف ماء جنس إىل جنس وهو قليل ولكن ابإلضافة صار كثريا فزال التغري بنفسه فيقول 
رج أن يطهرا إذا زال التغري وبلغ القلتني ملا ذكران وهذا التخريج املؤلف املذهب إهنما اليطهران ويتخ

 أقرب لكن ما معىن التخريج التخريج هو ما نسميه ابلقياس
ائل: وإن اجتمع مستعمل إىل مثله فهو ابق على املنع فإن اجتمع املستعمل إىل طهور يبلغ قلتني الس

ل أوىل فإن اجتمع مستعمل إىل طهور دون فالكل طهور ألن القلتني تزيل حكم النجاسة فاالستعما
 أوىلالقلتني وكان املستعمل يسريا عفي عنه ألنه لو كان مائعا غري املاء عفي عنه فاملستعمل 

الشيخ: قولنا لو كان مائعا يعين لو كان الذي خالط هذا املاء اليسري املستعمل لو كان الذي خالطه 
لنب واخلل وما أشبه ذلك كل هذا يسمى مائعا عفي عنه مائعا ويعنون ابملائع ما سوى املاء مثل ال

 فاملستعمل من ابب أوىل
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 .القاريء: وإن كثر حبيث لو كان مائعا غلب على أجزاء املاء منع كغريه من الطاهرات
 السائل: يف مدينة ساحلية اجملاري تصب يف البحرهل حنكم بنجاسة ما قرب منه.

 نه متغري أما البعيد الذي مل يتغري فإنه طهورالشيخ: ما قرب منه فهو جنس أل
 تغري.السائل: أحياان تتغري الرائحة فقط لكن اللون أو الطعم الي

ملصب فاملصب تعرف أنه يندفع بشدة وبقوة الشيخ: إذا كان قريباً فسوف يتغري وأما ما كان عند ا
مبسألة لو أن هذا املاء النجس  يتمايز املاء األول الذي وقع فيه ويبقى هذا كأنه عمود وهذا ذكران

 يطهَّر إال ابملاء وعلى أضيف إليه مواد كيماوية وأزالت النجاسة فهل يكون طهورا؟ املذهب ال ألنه ال
 ادام زال الطعم واللون والريح فإنه طهور.القول الذي ذكرانه يكون طهورًا م

 



 ابب الشك يف املاء
ل الطهارة به سواء وجده متغريا أو غري متغري ألن األص القاريء: إذا شك يف جناسته مل ُينع الطهارة

 والتغري حيتمل أن يكون مبكثه أو مبا ال ُينع فال يزول ابلشك.
وهذا إذا مل يكن فيه تغري واضح لكن إذا وجده الشيخ: الحظ إذا شك يف جناسته مل ُينع الطهارة 

ة يعين لو وجد فيه رواث وقد تغري هبذا متغريا وشك هل هذا التغري من جناسة أو ال نقول األصل الطهار 
ث بعري وإذا مل جيد فيه الروث وشك هل الروث روث بعري أو روث محار ماذا نقول؟ األصل أنه رو 

 لطهارة ألنه رمبا يتغري مبكثه أي بطول بقائه.شيئا لكن وجده متغريا نقول األصل ا
غلبة الظن البد من اليقني لقول النيب  مسألة: الشك يف املاء أو يف انتقاض الوضوء ال يرجع فيه إىل

ديث توجد قرينة على نقض عليه الصالة والسالم )ال ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا( ففي احل
بطنه شيئا( ومع ذلك ألغاها الرسول عليه الصالة والسالم الوضوء وهي قول الصحابة )فوجد يف 

 ألهنا ليست بيقني.
 ابب الشك يف املاء
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به سواء وجده متغريا أو غري متغري ألن األصل الطهارة  رئ: إذا شك يف جناسته مل ُينع الطهارةقاال
والتغري حيتمل أن يكون مبكثه أو مبا ال ُينع فال يزول ابلشك وإن تيقن جناسته مث شك يف طهارته فهو 

أن يكون منها فهو جنس ألن األصل جناسته وإن علم وقوع النجاسة فيه مث وجده متغريا تغريا جيوز 
 هباجنس ألن الظاهر تغريه 
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ا أن لدينا قاعدة مهمة وهي )أن األصل بقاء ما كان الشيخ: هذه املسائل سبق الكالم عليها وبين
على ما كان( فما كان طاهرًا وشككنا يف جناسته فهو طاهر وما كان جنسا وشككنا هل طهر فهو 

كان( وهذه القاعدة مستمدة من قول النيب صلوات هللا   جنس ألن )األصل بقاء ما كان على ما
ته فال يدري أخرج منه أم ال فقال )ال ينصرف حىت وسالمه عليه حني شكي إليه الرجل جيد يف صال

يسمع صوات أو جيد رحيا( وهذه القاعدة تنفعك هنا ويف كل مكان لو شككت يف الصالة هل أنت 



ل عدم القول واألصل بقاء ما كان على ما كان فلو أن قلت سبحان ريب األعلى أم مل تقل فاألص
ا الشرط أم مل يوجد مل تطلق ألن األصل بقاء رجال علق طالق امرأته على شرط وشك هل وجد هذ

ما كان على ما كان املهم أن هذه قاعدة تنفعك يف مجيع أبواب العلم لو ثبت على رجل دين وقال 
إال ببينة وهلم جرا فإذاً املسألتان واضحتان أما املسألة الثالثة إنه قضاه فاألصل بقاء الدين فال يقبل 

سة ووجده متغريا ولكن ال يدري هل هو من النجاسة أو من غريها فإننا فهو أنه إذا سقط يف املاء جنا
نعمل ابلظاهر وما هو الظاهر أنه من النجاسة فنقول إن املاء جنس فلو قال قائل أليس األصل بقاء 

ا لكن هذا األصل عورض بظاهر أقوى منه فإذا عورض بظاهر أقوى منه فاحلكم ابلظاهر الطهارة قلن
ال لو أن رجال أصلع ليس عليه غرتة وآخر عليه غرتة وبيده غرتة والذي عليه الغرتة وهلذا نظائر فمث

وبيده غرتة هارب وذاك طالب يركض وراءه اي فالن أعطين غرتيت فنحكم هبا ملن؟ للطالب مع أن 
ارب يقول الغرتة بيدي واألصل أن ما بيد اإلنسان له لكن نقول هنا ظاهر أقوى من األصل ما هو اهل

هر؟ احلال الواقعة اآلن كيف واحد معه غرتة وعليه غرتة ويقول هذه يل والثاين يركض وراءه يقول الظا
صلع وجاء أعطين غرتيت أليس كذلك مع أن فيه احتمال إن الطالب هذا ألقى غرتته يف أي مكان و 

ظاهر يركض أليس هذا احتماال؟ لكنه خالف الظاهر املهم إذًا أن األصل معمول به ما مل يعارضه 
 أقوى منه فيغلب
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 الظاهر.
اء مل يقبل حىت يعني سببها الحتمال اعتقاده جناسته مبا ال ينجسه  القاريء: وإن أخربه ثقة بنجاسة امل

القبول رجال كان أو امرأة بصريا أو أعمى ألنه خرب ديين فلزمه  كموت ذاببة فيه وإن عني سببها لزمه
ا إىل العلم ابحلس واخلرب وال يقبل خرب كافر وال صيب وال قبوله كرواية احلديث وألن لألعمى طريق

 فاسق ألن روايتهم غري مقبولة. جمنون وال
أل وما سبب النجاسة الشيخ: إذا قال لك شخص هذا املاء جنس فإنه ال يلزمك قبول خربه حىت تس

قعت يف املاء ال ملاذا ألنه رمبا يظن أنه أصابته جناسة وليست كذلك كذاببة وقعت فيه فالذاببة لو و 
عت الذاببة يف شراب أحدكم فليغمسه مث تنجسه ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال )إذا وق

س بنجس إذًا إذا أخربين شخص لينزعه( والغالب إنه إذا كان املاء حاراً فسوف ُيوت ومع ذلك لي
بب إذا قال السبب ألنه قال اي فالن ترى هذا املاء الذي تستعمله جنس فهل أقبل؟ ال وأسأله ما الس



بعرة بعري فهوليس بنجس إذًا البد أن يبني سقط فيه خشبة فهو ليس جنس وإذا قال سقط فيه 
ه كافر مل يقبل أو صيب مل يقبل أو السبب والبد أن يكون ثقة وهو املسلم البالغ العاقل فإن أخرب 

 جمنون مل يقبل أو فاسق مل يقبل.
ولغ يف هذا اإلانء دون هذا وقال آخر إمنا ولغ يف هذا اإلانء دون القاريء: وإن أخربه رجل أن كلبا 

ك حكم بنجاستهما ألنه ُيكن صدقهما لكوهنما يف وقتني أو كاان كلبني وإن عينا كلبا ووقتا ال ذا
 فيه منهما تعارضا وسقط قوهلما ألنه ال ُيكن صدقهما ومل يرتجح أحدمها ُيكن شربه
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نه رأى كلبا يشرب من هذا اإلانء رقم واحد وأخربه الشيخ: هذا واضح هناك إانءان أخربه رجل أب
يف  الثاين أبن كلبا شرب من اإلانء رقم اثنني فهل نقبل خربمها؟ نقبل خربمها ألنه ُيكن أن يكوان كلبني

وقت واحد أو أن يكون كلبا واحدا يف وقتني فتكون اإلانءان كالمها جنسة لكن لو أخرباه أبهنما لقيا  
د ولغ الساعة الثانية عشرة فهنا ال نقبل قوهلما ملاذا ألهنما تعارضا ال ُيكن أن  كلبا أمحرًا وهو واح

 يكون اإلانءان طاهرين.كلبا واحدا يشرب من إانءين يف آن واحد إذا تعارضت أقواهلما فسقط ف
 

 فصل
أم  القاريء: وإن اشتبه املاء النجس ابلطاهر تيمم ومل جيز له استعمال أحدمها سواء كثر عدد الطاهر

مل يكثر وحكي عن أيب علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ ابلطاهر عنده ألن 
شتبه املباح ابحملظور فيما ال تبيحه الضرورة فلم جيز احتمال إصابة الطاهر أكثر واألول املذهب ألنه ا

بيات وألنه لو توضأ التحري كما لو كان النجس بوال أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته أبجن
أبحدمها مث تغري اجتهاده يف الوضوء الثاين فتوضأ ابألول لتوضأ مباء يعتقد جناسته وإن توضأ ابلثاين 

يقينا وإن غسل أثر األول نقض اجتهاده ابجتهاده وفيه حرج ينتفي من غري غسل أثر األول تنجس 
( فرتكهما أوىل وهل يشرتط 78َحَرٍج( )احلج: من اآليةبقوله سبحانه )َوَما َجَعَل َعَلْيكمْم يفِّ الدِّينِّ مِّْن 

 لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان إحدامها يشرتط ليتحقق عدم الطاهر ويف الثانية ال
 يشرتط ألن الوصول إىل الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشرتط عدمه كماء الغري.
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تيمم ومل جيز استعمال أحدمها ومراده ابلطاهر هنا  الشيخ: إن اشتبه املاء النجس ابلطاهر يقول
وال يتوضأ من  الطهور اشتبه جنس بطهور ومل يعرف أيهما الطهور فهنا يقول جيب أن يتيمم وال يتحرى

هذا غرفة ومن هذا غرفة ملاذا؟ ألنه اآلن غري قادر على استعمال الطهور وليس عنده عالمات وال 
ور وأن هذا هو النجس فهو عاجز عن استعماله شرعا إذًا يعدل إىل و الطهقرائن يرجح هبا أن هذا ه

( وفيه رواية أخرى يقول 43)النساء: من اآلية التيمم لدخوله يف قوله تعاىل )فـََلْم جتِّدموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا(
 أنه الاملؤلف ومل جيز له استعمال أحدمها سواء كثر على الطاهر أو مل يكثر وظاهر كالم املؤلف 

 يتحرى يعين ال يطلب أيهما يغلب على ظنه أنه طهور.
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نده مثال مخسة أواين ثالثة هر إعماال لألكثر فإذا كان عوالقول الثاين أنه يتحرى إذا كثر عدد الطا
نها طاهرة واثنان منها جنسان وشك أيهم الطاهر وأيهم النجس فعلى الرأي الثاين أنه يتحرى وإذا م

غلب على ظنه أن هذا اإلانء هو الطاهر توضأ منه أما على املذهب فيقولون إنه ال يتحرى حىت لو  
تبيحه  تبه املباح ابحملظور فيما الحدة والتعليل عندهم )ألنه اشكان الطاهر عشرة والنجس وا

الضرورة فلم جيز التحري( هذه قاعدة وإذا اشتبه املباح ابحملظور على وجه ال تبيحه الضرورة فإنه ال 
جيوز التحري ألنه ليس هناك ضرورة يتحرى أما لو اشتبه املباح ابحملظور على وجه تبيحه الضرورة 

عنده شيء أيكله فهنا  اآلن مضطر يريد أن أيكل وما ثاله اشتبهت ميتة مبذكاة وهوفهنا يتحرى م
نقول حتر ألن كونك تتحرى وأتكل ما يغلب على ظنك أنه حالل خري من كونك ال تتحرى وأتكل 

هكذا فهذا الضابط )ألنه اشتبه املباح ابحملظور فيما ال تبيحه الضرورة فلم جيز التحري مثال آخر 
د أن يتزوج واشتبه هل أخته بيات أخته معها نساء وهو يريأن يتزوج واشتبهت أخته أبجن رجل أراد

هذه أو هذه أو هذه ماذا نقول؟ جيب التجنب ألنه اشتبه املباح ابحملظور على وجه ال تبيحه الضرورة 
ة أما ألن اجلماع ال يباح عند الضرورة خبالف األكل فإنه يباح عند الضرورة إذًا هذه قاعدة مفيد

أنه توضأ أبحدمها مث تغري اجتهاده يف الوضوء س ظاهر جدا يقول املؤلف ولو التعليل األخري فهو لي
الثاين فتوضأ ابألول لتوضأ مبا يعتقد جناسته ومعلوم إذا حترى وغلب على ظنه أن رقم واحد هو 

وأن الطاهر رقم  الطاهر وتوضأ به مث عند الوضوء الثاين حترى وغلب على ظنه أن النجس رقم واحد
تقد أنه جنس فإذا كان يعتقد جناسته فماذا يلزمه؟ يلزمه غسل ه أن وضوءه األول كان مبا يعاثنني فمعنا



أثر املاء األول ألنه إذا كان يعتقد أنه جنس فقد تلوث به فيجب عليه غسل األثر يقول املؤلف فإذا 
 ح ولو مل يغسل أثر األولتوضأ ابلثاين من غري غسل أثر األول تنجس يقينا وهذا صحي
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الثاين يالقي النجاسة فيكون جنسا وحينئذ ال يصح له وتوضأ ابلثاين يقول فإنه يتنجس يقينا ألن 
وضوء ال هبذا وال هبذا وإن غسل أثر األول نقض اجتهاده ابجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله تعاىل )َوَما 

كهما أوىل وعلى كل حال الصحيح يف هذه ( فرت 78َجَعَل َعَلْيكمْم يفِّ الدِّينِّ مِّْن َحَرٍج( )احلج: من اآلية
ه مىت أمكن التحري فإنه يتحرى ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي )إذا تعذر اليقني املسألة أن

يِّّغلب الظن وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وكان احلق  عملنا بغلبة الظن( والتحري ال شك أنه م
نقول إن  دكم يف صالته فليتحر الصواب مث لينب عليه(( فنحنذكراحلديث قبل القاعدة ))إذا شك أح

القول الراجح يف هذه املسألة إذا اشتبه طهور بنجس أنه مىت أمكن التحري أبي عالمة تكون وجب 
عليه أن يتحرى ويتوضأ مبا يغلب على ظنه أنه طهور وإذا حتريت فال يكلف هللا نفسا إال وسعها حىت 

 د فليس عليك شيء.لو تبني أنه جنس فيما بع
مل توضأ من كل إانء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقني وصلى صالة القاريء: وإن اشتبه مطلق مبستع

 واحدة
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لق؟ يعين مل يستعمل ونعرف أن املطلق هو غري الشيخ: إن اشتبه مطلق مبستعمل فما معىن مط
تعمل سبق لنا أن ما استعمل يف طهارة املستعمل ملا قال مبستعمل ألن الشيء يعرف بضده املاء املس

هارة واجبة والثاين غري واجبة فإنه يكون طاهرا غري مطهر فعنده إانءان أحدمها مستعمل يف ط
الثاين يرفع احلدث اشتبه أيهما طاهر املطلق من مستعمل األول ال يرفع احلدث على املذهب و 

فيه شيء من اإلمجال فظاهر كالمه أنه لو  املستعمل ... يقول توضأ من كل إانء وضوءا وكالم املؤلف
وء ولكن األمر ليس كذلك يتوضأ توضأ من األول وضوءا كامال مث من الثاين وضوءا كامال صح الوض

ن هذا غرفه فاإلانءان طاهر ومطلق يعين مستعمل ومطلق كما منهما وضوءا واحدا من هذا غمرفه وم
من هذا غرفة اغسل كفيك مث من الثاين غرفة قال املؤلف نقول توضأ منهما وضوءا واحدًا خذ 



ين كذلك مث خذ غرفة من اغسل كفيك مث عد خذ من األول غرفة للمضمضة واالستنشاق والثا
يمىن من األول والثاين كذلك وهكذا ملاذا؟ ألنك لو األول لغسل الوجه والثاين كذلك مث لليد ال

ختل الرتتيب ألنك إذا توضأت من األول توضأت من أحدمها وضوءا كامال مث توضأت من الثاين ال
ذا االحتمال فإذا غسلت حيتمل أنه هو املطلق وحيتمل أنه املستعمل ويف كل غرفة سوف يرد ه

الطاهر أو املطلق أليس كذلك فإذًا مل يرتفع احلدث  وجهك من األول الغسلة األوىل حيتمل أنه هو
غري املستعمل مث غسلت اليدين يرد احتمال أنه ولنفرض أنه الطاهر غري املستعمل لنفرض أنه املطلق 

لثاين ولذلك الفقهاء املتأخرون قيدوا مطلق أو املستعمل وحينئذ خيتلف الرتتيب ابلنسبة للوضوء ا
وضوءا واحدا ألجل أن ال يتجاوز عضوا إال وقد تيقن أنه طاهر أليس   وقالوا البد أن يتوضأ منهما

 ن هذا تيقنت اآلن إين توضات مباء طهور.كذلك أان إذا غسلت وجهي من هذا مث م
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سة وأمكنه الصالة يف عدد النجس وزايدة صالة لزمه القاريء: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة ابلنج
ذلك ألنه أمكنه أتدية فرضه يقينا من غري مشقة فلزمه كما لو اشتبه املطلق ابملستعمل وإن كثر عدد 

 أحدها ابلتحري ألن اعتبار اليقني يشق فاكتفي ابلظاهر كما لو النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي يف
 اشتبهت القبلة.
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كن يقع أحد الثياب عندك قد أصابه بول وهو معلق الشيخ: إذا اشتبهت ثياب طاهرة جنسة وهذا ُي
وال تدري عينه ماذا تعمل نقول صل بعدد النجس وزد صالة قال عدد النجس مخسون ثواب هذا 

ين عنده مخسون ثواب كلها جنسة واحلادي واخلمسون طاهر كم يصلي يف كل فرض واحدًا رجل غ
ثياب ولو كان عنده ماء ُيكنه أن يطهر أحد ومخسني صالة لكن حمل ذلك إذا مل ُيكن تطهري أحد ال

الثياب وجب عليه ألنه إذا كان ُيكنه تطهري أحد الثياب وطهره صلى صالة واحدة يتيقن أهنا 
ان لو صلى بعدد النجس وزاد صالة فكل صالة من هذه الصلوات حيتمل أهنا صحيحة لك

ذه الصلوات اخلمسني مثال الصحيحة أو أهنا غري الصحيحة وصحيح أنه إذا زادت صالة فأحد ه
صحيح لكنها كل صالة واحدة ابعتبار عينها مشكوك فيها أعيد مرة اثنية رجل عنده ثالثة ثياب 



فاشتبه عليه الطاهر من الثياب ابلنجس نقول جيب عليك أن تصلي أربع  جنسة والثوب الرابع طاهر
اب فإن أمكن وجب ملاذا صلوات عدد النجس ثالث والطاهر واحدة ما مل ُيكن تطهري أحد الثي

نقول جيب ألنك إذا طهرته وصليت الصالة تيقنت أهنا هي الصحيحة بعينها لكن لو صليت أربع 
ة بعينها هي الصحيحة ال لكن مبجموعها أتيقن أن فيها صحيحة صلوات هل تتيقن أن هذه الصال

تاج إىل قيد أو ال؟ نعم وهو لكن ما أدري هي اليت ابلثوب األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع إذا حي
إذا مل ُيكن تطهري أحد الثياب فإن أمكن وجب تطهريه ليؤدي الصالة بيقني بعينها املشهور من 

بعدد النجس ولو كثر ولو كان ال ينتهي من الصالة إال إذا دخل وقت الصالة  املذهب يقولون يصلي
ذا صلى صالة الظهر ُيكن أييت العصر وما الثانية فلو قدران أهنا مائة ثوب يصلي مائة صالة واحدة إ

 قضت وصالة العصر ُيكن أييت املغرب ما خلصت.
يه ألن تعليله يدل عليه ومل يذكر سوى هذا القول الثاين البن عقيل وكأن املؤلف رمحه هللا ُييل إل

 القول قال يقينا من غري مشقة من مث ذكر قول ابن عقيل وهذا يدل على أنه ُييل إليه.
 

 فصل
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طاهر وهو ثالثة أنواع أحدها اآلدمي متطهرا كان أو حمداث القاريء: يف سؤر احليوان وهو ثالثة أقسام 
 ملا روى أبو هريرة.

  هل تعرفون سؤر احليوان يعين بقية طعامه وشرابهالشيخ: أوال
 النيب صلى هللا عليه وسلم وأان جنب فاخننست منه فاغتسلت السائل: ملا روى أبو هريرة قال ))لقيين
لت اي رسول هللا كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأان على غري مث جئت فقال أين كنت اي أاب هريرة ق

 من ال ينجس(( متفق عليه.طهارة فقال سبحان هللا إن املؤ 
صلى هللا عليه وسلم فيضع فاه وعن عائشة ))أهنا كانت تشرب من اإلانء وهي حائض فيأخذه النيب 

 على موضع فيها فيشرب(( رواه مسلم.
ه الصالة والسالم حيث يشرب من اإلانء الذي قد شرب منه وكثري الشيخ: يف هذا تواضع النيب علي

من اإلانء الذي شرب منه وفيه دليل على حمبته لعائشة رضي هللا عنها من الناس اليوم ال يشربون 
فمها وفيه أيضا إشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان مع أهله ومع زوجته خاصة أن وهلذا يشرب من موضع 



ة بينهما واحملبة ويؤيد هذا قوله صلى هللا عليه وسلم )خريكم خريكم يفعل كل شيء يقوي الصل
 ألهله(.

 نوع الثاين حلمه فهو طاهر بال خالف.القاريء: ال
ا يف اخللقة ملا روت كبشة بنت كعب بن مالك الثالث ما ال ُيكن التحرز منه وهو السنور وما دوهن

فأصغى هلا اإلانء حىت شربت فرآين  قالت ))دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إهنا ليست أنظر إليه فقال أتعلمين اي ابنة أخي قلت نعم قال إن 

رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح دل مبنطوقه بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات(( 
نه مما يطوف علينا وال ُيكن التحرز عنه كالفأرة على طهارة اهلرة وبتعليله على طهارة ما دوهنا لكو 

 وحنوها فهذا سؤره وعرقه وغريمها طاهر.
 

ذلك الشيخ: النوع األول اآلدمي فسؤره ال شك يف طهارته ألن املؤمن ال ينجس حيا وال ميتا وك
 الكافر وجناسة الكافر جناسة معنوية.
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 ل البعري والدجاجة فسؤرها طاهر بال خالف.الثاين ما يؤكل حلمه فهو طاهر بال خالف مث
صحيح ولكن انظر للقيد الذي ذكره املؤلف قال الثالث ما ال ُيكن التحرز منه وهو السنور وهذا 

ى ما سبق وهو قوله ما ال ُيكن التحرز منه لكان أوفق وهو السنور وما دوهنا يف اخللقة ولو اقتصر عل
لم علل يف اهلرة )أهنا من الطوافني( ومل يقل أهنا صغرية لو قال يف احلديث ألن النيب صلى هللا عليه وس

دليل على أن ما كان مثلها أو دوهنا يف اخللقة فهو طاهر لكن قال من  أهنا صغرية لكنا نقول إنه
علينا الذي يكثر تردده ويشق علينا أن نتحرز منه وهلذا كان القول الراجح يف الطوافني ألن الطواف 

 العربة مبشقة التحرز كما قال املؤلف رمحه هللا يف أول األمر وأنه ال عربة ابجلسم وبناءً  هذه املسألة أن
طوافني على ذلك يكون سؤر احلمار والبغل طاهرا ألن البغل واحلمار مما يشق التحرز عنه فهما من ال

ان من علينا وكذلك غريمها إال شيئا واحدا دلت السنة على جناسة سؤره وهو الكلب فهذا وإن ك
ها ابلرتاب الطوافني علينا ككلب الصيد واحلرث واملاشية فإنه جيب غسل ما ولغ فيه سبع مرات إحدا

حرز يعين أن املؤلف وعلى كل حال على كالم املؤلف األمر معلق مباذا؟ ابهلرة فما دوهنا مع مشقة الت
 اشرتط شرطني:



 . مشقة التحرز.1
 . وأن يكون من اهلرة فما دوهنا.2

 ح أن العلة ما علل به النيب صلى هللا عليه وسلم وهي )أهنا من الطوافني علينا( فيشق عليناوالصحي
 أن نتحرز منه.

يب قتادة يستطيع أن ال السائل: االستدالل يف حديث أيب قتادة أنه مما ال ُيكن التحرز منه مع أن أ
 يصغي هلا اإلانء فيتحرز منها

رة صار ال فرق بني أن خنتار أن تشرب من إانءِّان أم مل تشرب الشيخ: ألنه ملا حكم الرسول أبهنا طاه
ُيكن التحرز لكن احلكم على األغلب والنادر يقول العلماء ال حكم وإال يف هذه احلال ال شك أنه 

 له
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زير وما تولد منهما فسؤره جنس ومجيع أجزائه ألن النيب القارئ: القسم الثاين جنس وهو الكلب واخلن
 صلى هللا عليه وسلم قال ))إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فاغسلوه سبعا(( متفق عليه، ولوال جناسته
ما وجب غسله واخلنزير شر منه ألنه منصوص على حترُيه وال يباح اقتناؤه حبال وكذلك ما تولد من 

 راصره ألنه متولد من جناسة فكان جنسا كولد الكلب.النجاسات كدود الكنيف وص
الشيخ: القسم الثاين جنس وهو الكلب واخلنزير وال شك يف جناسة الكلب واخلنزير لقول هللا تعاىل 

َتًة َأْو َدماً مَ  )قملْ  َي إِّيَلَّ حممَرَّماً َعَلى طَاعٍِّم َيْطَعممهم إِّالَّ َأْن َيكموَن َميـْ دم يفِّ َما أموحِّ ْنزِّيٍر ال َأجِّ ْسفموحاً َأْو حَلَْم خِّ
( ولكن ليس كالمنا اآلن على نفس اخلنزير والكلب وإمنا كالمنا 145فَإِّنَّهم رِّْجٌس( )األنعام: من اآلية

وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أنه كان يغسله سبع مرات إحداها على سؤر الكلب 
اس فاسد االعتبار ألن اخلنزير موجود يف عهد ابلرتاب واخلنزير يقولون إنه شر منه ولكن هذا قي

الرسول عليه الصالة والسالم ومع ذلك مل أيمر ابلغسل سبع مرات من سؤره فالصحيح أن اخلنزير 
 لنجاسات.حكمه حكم بقية ا

 القارئ: قال اإلمام املوفق أبو حممد رمحه هللا القسم الثالث ..
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أ الدرس اجلديد ذكر املؤلف فيما سبق أنه إذا اشتبه طهور الشيخ: بسم هللا الرمحن الرحيم قبل أن نبد
أن  بنجس فالواجب اجتنابه وأن يتيمم حىت يتبني له األمر وذكران أن يف املسألة قوال آخر وهو

يتحرى إذا كثر عدد الطاهر ولكن هنا حبث هل املراد ابلكثرة هنا الكثرة الكاثرة أو الزايدة ولو 
ى القول ابلتحري أن املراد ابلزايدة ولو واحدة يعين لو كان األواين واحدا الصحيح من املذهب عل

نه يتحرى مطلقا إذا الطاهرة مخسة واألواين النجسة أربعة فهنا يتحرى والقول الثالث يف املسألة أ
أمكن التحري ابلعالمة يعين معناه أنه ينظر ويفكر فإذا وجد عالمة تشري أو تؤشر إىل أن هذا هو 

ا وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية رمحهم هللا وهو الصحيح عندان وفيه النجس عمل هب
و ركنت نفسه إىل أحد قول آخر رابع أنه يتحرى وإن مل يكن هناك عالمة فإذا غلب على ظنه أ

اإلانءين فإنه يستعمله ويكون هو الطهور وهذا القول يعين قد يكون له وجه لكنه ضعيف يف احلقيقة 
مل يكن له عالمة فمجرد ميل النفس لغري سبب ال يؤثر بل البد أن يكون هناك عالمة يهتدي ألنه إذا 

ذا هو الطهور وصلى مث تبني أنه هبا إىل الطهور مث إنه لو فرض أنه حترى وغلب على ظنه أن ه
النجس فهل يعيد الصالة؟ ال، ال يعيد الصالة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا حكم احلاكم 

اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر( انظر كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهذا ف
يف كل شيء فاإلنسان إذا اجتهد احلديث ليس خاصا يف احلكم بني الناس حكم القضاة بل هو عام 

فقد فعل ما أمر به فإذا ابن األمر على خالفه فليس عليه شيء وينبغي أن نعلم أن القول ابلتحري 
قيد مبا إذا مل ُيكن تطهري أحدمها ابآلخر فإن أمكن تطهري أحدمها ابآلخر وجب وكيف ُيكن؟ مثل م

ر أحدمها ابآلخر ويف غري هذه الصورة لو كان إذا كان اإلانءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يطه
التحري ألن  أحدمها أقل من القلتني فال ُيكن تطهريه أو إذا كان عنده طهور بيقني فإنه ال جيوز

 التحري إمنا
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ا فإنه ال جيوز أن يتحرى وجيب أن يتوضأ ابملاء الطهور جاز للضرورة فإذا كان عنده إانء طهور يقين
إذا مل ُيكن تطهري  ن نقول اآلن أن الراجح التحري ولكنه ال يتحرى إال عند الضرورة مثلبيقني إذًا حن

أحدمها ابآلخر ومثل إذا مل يكن عنده طهور بيقني فإذا كان عنده طهور بيقني ال شك فيه فال يتحرى 
  وال حرج عليه.يستعمل الطهور بيقني

 ذلك:القارئ: القسم الثالث خمتلف فيه وهو ثالثة أنواع ك



جنسة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أحدها سائر سباع البهائم والطري وفيهما روايتان إحدامها أهنا 
)سئل عن املاء وماينوبه من السباع فقال إذا كان املاء قلتني مل ينجسه شيء( فمفهومه أنه ينجس إذا 

 ب يبلغهما وألنه حيوان حرام خلبثه ُيكن التحرز عنه فكان جنسا كالكلمل
حرتازا من اهلرة وما دوهنا كما الشيخ: ألنه حيوان حرم خلبثه أي لنجاسته وقوله ُيكن التحرز منه ا

 سبق.
القارئ: الثانية أهنا طاهرة ملا روى أبو سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))سئل عن 

ارة هبا فقال )هلا ما أخذت يف حلياض اليت بني مكة واملدينة تردها الكالب والسباع واحلمر وعن الطها
ماجة ومر عمر بن اخلطاب وعمرو بن العاص على حوض فقال  بطوهنا ولنا ما غرب طهوراً( رواه ابن

إان عمرو اي صاحب احلوض هل ترد على حوضك السباع فقال عمر اي صاحب احلوض ال ختربان ف
 نرد عليها وترد علينا( رواه مالك يف املوطأ

دى ذلك  أصح؟ الظاهر أن الصحيح هو أهنا طاهرة ألننا لو قلنا أبهنا جنسة ألالشيخ: أي الروايتني
إىل مشقة على الناس فإنه يوجد من الغدران يف الرب ماهو دون القلتني وال شك أن السباع والطيور 

س صار هبذا مشقة على الناس والنيب عليه الصالة والسالم فيما يظهر ترد هذا املاء فإذا قلنا أبنه جن
 لنا أنه ُير هبذه املياه ويتوضأ منها
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ل ففيهما روايتان إحدامها جناستهما لقول النيب صلى هللا عليه القارئ: النوع الثاين احلمار األهلي والبغ
وسلم يف احلمر يوم خيرب )إهنا رجس( متفق عليه وملا ذكران يف السباع والثانية أهنا طاهرة ألنه قال إذا 

مها تيمم معه ولو مل حيكم بطاهرته مل يبح استعماله ووجهها ما روى جابر أن رسول هللا مل جيد غري سؤر 
هللا عليه وسلم )سئل أنتوضأ مبا أفضلت احلمر قال نعم ومبا أفضلت السباع كلها( رواه صلى 

ا الشافعي يف مسنده وألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يركب احلمار والبغال وكان الصحابة يقتنوهن
يها فأشبهت ويصحبوهنا يف أسفارهم فلو كانت جنسة لبني هلم جناستها وألنه ال ُيكن التحرز عنها ملقتن

 اهلر وجيوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم
الشيخ: العلل واضحة وهذا هو الصحيح الرواية الثانية أن احلمري والبغال سؤرها طاهر وعرقها طاهر 

ج من السبيلني والدم فإنه جنس أما اخلارج املعتاد من غري وما أصابك منها فهو طاهر إال ما خر 
املعلوم أن النيب عليه الصالة والسالم كان يركب احلمار واحلمار السبيلني فالصحيح أنه طاهر ومن 



يعرق ويصيب راكبه العرق ورمبا تكون السماء ممطره ويصيب البلل جلد احلمار ويباشره الراكب وكل 
ة وألنه يشق التحرز منها كما قال املؤلف فهي من الطوافني حىت إن بعض هذا يدل على أهنا طاهر 

ري والبغال من الطوافني ألنه إذا كانت اهلرة حكم النيب عليه الصالة والسالم العلماء قال إن احلم
 بطهارهتا ألهنا من الطوافني وهي ال تالبس كما تالبس احلمري فتكون احلمري من ابب أوىل.
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ن مالك أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أاب طلحة يوم هللا اختصر احلديث قال أنس ب ف رمحهفاملؤل
خبري أن ينادي )إن هللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس( فاملؤلف رمحه هللا ليته 

أوقدوا عليها أتى ابحلديث كاماًل ألنه يف خيرب رتعوا فيها وذحبوها وقطعوها وجعلوها يف القدور و 
يب عليه الصالة والسالم قال ما هذا قالوا محر اي رسول هللا فأمر أاب طلحة النريان فلما رآها الن

 فنادى.
 

القارئ: النوع الثالث اجلاللة وهي اليت أكثر علفها النجاسة ففيها روايتان إحدامها جناستها ألن النيب 
نجاسة والريق ا( رواه أبو داود وألهنا تنجست ابلصلى هللا عليه وسلم )هنى عن ركوب اجلاللة وألباهن

 ال يطهر.
والثانية أهنا طاهرة ألن الضبع واهلر أيكالن النجاسة ومها طاهران وحكم أجزاء احليوان من جلده 

وشعره وريشه حكم سؤره ألنه من أجزائه فأشبه فمه فإذا وقع يف املاء مث خرج حيا فحكم ذلك حكم 
 سقطت يف ماء مث خرجت حية ال أبس به.سؤره قال أمحد يف فأرة 
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الشيخ: اجلاللة هي اليت أكثر علفها النجاسة وكيف يكون أكثر علفها النجاسة مثال هذا طري يغذى 
بدم مسفوح والدم املسفوح جنس ويغذى حبب من الرب ننظر أيهما أكثر إذا قالوا إن احلب أكثر 

لة هل هي جاللة وقد اختلف العلماء رمحهم هللا يف اجلال فليس جباللة إذا قالوا إن الدم أكثر فهو
جنسة حرام أو هي طاهرة حالل على قولني للعلماء فمنهم من قال إهنا جنسة حرام حىت حتبس عن 

النجس وتطعم الطاهر ثالثة أايم مث بعد ذلك تكون حالال طاهرة ومنهم من قال إهنا ليست بنجسة 



رت وقال يف ذلك وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت وطه وال حراما وضعف األحاديث الواردة
إن هذا الغذاء استحال دما فطهر وفيها روايتان عن اإلمام أمحد رمحه هللا رواية التحرمي ورواية اإلابحة 
وقد كثر السؤال عن الدواجن اليت قيل إهنا تغذى ابلدم املسفوح هل هي حالل أوال؟ واجلواب على 

من غريه فال إشكال يف حلها  ر علفها من هذا الدم أو ال فإن كان أكثر علفهاهذا التفصيل هل أكث
وطهارهتا وإن كان أكثر علفها من هذا الدم ففيها هااتن الروايتان رواية الطهارة ورواية النجاسة 

والصحيح أهنا طاهرة حالل ما مل تصح األحاديث واألحاديث الواردة يف اجلاللة كلها فيها مقال فإن 
رسوله وإن مل تصح األحاديث فإن األحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة هلل و  صحت

االستحالة تقتضي اإلزالة وأنه ال حكم ملا حصل وانظر إىل اآلدمي فاآلدمي طاهر مع أنه يتحول من 
علقة قطعة دم إىل مضغة وقطعة الدم جنسة ومع ذلك ملا حتول صار طاهرا كما قال النيب عليه الصالة 

 السالمو 
 ز منها؟السائل: ما ضابط الدواب اليت يشق التحر 

 الشيخ: يرجع إىل العرف
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ر علفها النجاسة ففيها روايتان إحدامها جناستها ألن النيب الشيخ: النوع الثالث اجلاللة وهي اليت أكث
 حترير إذا صح صلى هللا عليه وسلم )هنى عن ركوب اجلاللة وألباهنا( رواه أبو داود وهذا حيتاج إىل

احلديث يبقى عندان إشكال عظيم يف متنه وهو النهي عن ركوب اجلاللة ألن احلمار أخبث منها ال 
ركوهبا وهذا مما يوجب أن اإلنسان يضعف هذا احلديث ألن يف متنه نكارة شك ومع ذلك مل ينه عن 

عزيرا لصاحبها حىت ال يعود إىل اللهم إال أن يراد بذلك النهي التعزير يعين أن الرسول هنى عن ركوهبا ت
 تعليفها النجاسة

 
تنجست  وهذا االحتمال الذي قلناه مىت حنتاج إليه؟ إذا صح احلديث، يقول املؤلف: )وألهنا

ابلنجاسة والريق ال يطهر( أي إذا تنجست بنجاسة فإن الريق ال يطهر يقول رمحه هللا الرواية الثانية 
ن النجاسة ومها طاهران أما الضبع فهو ظاهر لكونه حالال وأما أهنا طاهرة ألن الضبع واهلر أيكال

هل أيكالن النجاسة؟ نعم ال اهلرة فهي طاهرة ملاذا ليس ألهنا حالل بل ألهنا من الطوافني علينا و 
شك يف ذلك فألذ ما عند اهلرة الفأرة وهي جنسة يقول املؤلف وحكم أجزاء احليوان من جلده وشعره 



نه من أجزائه فأشبه فمه فإذا وقع يف املاء مث خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره وريشه حكم سؤره وأل
نهم اشرتطوا يف احليوان الذي يسقط قال أمحد يف فارة سقطت يف ماء مث خرجت حية ال أبس به لك

يف املاء مث يرجع حيا أوالً إن كان طاهرا فاألمر فيه واضح وإن كان جنسا فإنه على كالم الفقهاء 
 ينجس املاء مبجرد املالقاة إال إذا كان قلتني فأكثر فال يفسد إال ابلتغري وإمنا قال اإلمام رمحهم هللا

 افني علينا فهي طاهرة.أمحد ال أبس به ألن الفأرة من الطو 
مسألة: الصحيح يف مسألة ما سقي بنجس أو مسد بنجس أنه طاهر ما مل يظهر أثر النجاسة فيه 

 شققنا القرعة وجدان رائحة خبيثة فهي حرام. ولوظهرت النجاسة فيه حبيث إذا
 فصل
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ماء بعد غيبتها مل ينجس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: إذا أكلت اهلرة جناسة مث شربت من 
قال ))إهنا ليست بنجس(( مع علمه أبكلها النجاسات وإن شربت قبل الغيبة فقال أبو احلسن 

رته للخرب وألننا حكمنا بطهارهتا بعد الغيبة واحتمال طهارهتا هبا شك اآلمدي ظاهر قول أصحابنا طها
اضي ينجس ألن أثر النجاسة يف فمها خبالف ما بعد الغيبة فإنه حيتمل ال يزيل يقني النجاسة وقال الق

 أن تشرب من ماء يطهر فاها فال ينجس ما تيقنا طهارته ابلشك
عن قرب أو عن بعد فإن سؤرها طاهر لعموم الشيخ: والصحيح القول األول أنه سواء شربت 

موعها أقل ما جيعلها حسنه وعلى هذا احلديث وابلنسبة للجاللة األحاديث الواردة فيها متكاثرة وجم
فيكون االحتمال الذي ذكران ابألمس وهو النهي عن ركوهبا إما من ابب التعزير أو أنه خيشى أن 

وث به الراكب أما ابلنسبة للحكم عند أهل العلم فإن تعرق فإذا عرقت فإنه يكون عرقها جنسا ويتل
اًء على هذا االختالف اختلفوا يف حل أكلها فمن العلماء اختلفوا يف طهارهتا كما ذكره املؤلف وبن

يرى أهنا طاهرة يرى أن أكلها حالل ومن يرى أهنا جنسة يرى أهنا حرام وكذلك لبنها وكذلك بيضها 
فالشافعية رمحهم هللا يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على  إذا كانت دجاجة حسب ما يرونه

 حلمها أو لبنها مبعىن أن اللحم تغري وأننت ابلنجاسة أو اللنب سبيل التحرمي إال إذا ظهرت النجاسة يف
 فحينئذ يكون جنسا حراما.

 
 السائل: ملاذا فرقنا بني عرق احلمار وعرق اجلاللة؟



رقه طارئ وُيكن أن يطهر أبن تطعم ثالثة أايم الطاهر ويزول احلكم الشيخ: هم يقولون ألن هذا ع
فيقال إذا كان هذا جنسا من أصله وعرقه طاهر على ما هو  ولكن ما ذكرت ال شك إنه وارد عليهم

 القول الراجح وأما على القول أبنه جنس فال يرد
 فصل

 القارئ: واحليوان الطاهر على أربعة أضرب:
كالسمك وحنوه واجلراد وشبهه فميتته طاهرة لقول رسول هللا صلى هللا عليه   أحدها ما تباح ميتته
 وسلم )احلل ميتته(
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عقارب واخلنافس فهو طاهر حيا وميتا لقول رسول هللا والثاين ما ليست له نفس سائلة كالذابب وال
ناحيه شفاء ويف اآلخر صلى هللا عليه وسلم ))إذا وقع الذابب يف إانء أحدكم فامقلوه فإن يف أحد ج

داء(( رواه البخاري مبعناه فأمر مبقله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا وألنه ال نفس له سائلة أشبه دود اخلل 
 إذا مات فيه.

: كالم املؤلف اآلن يف امليتات يقول )ما تباح ميتته فميتته طاهرة( حىت لو تغري هبا املاء فهو الشيخ
فهذا طاهر لقول النيب عليه الصالة والسالم يف البحر )هو الطهور  متغري بطاهر مثل السمك واجلراد

 ماؤه احلل ميتته(.
له دم سائل وليس جمرد الدم ألن جمرد دم يعين ما ال ليس الثاين ما ال نفس له سائلة والنفس هنا ال

 الدم يكون حىت يف الذابب والبعوض لكن املراد سائل يسيل فالذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر
بعد املوت وإن كان حراماً ودليله قول النيب عليه الصالة والسالم ))إذا وقع الذابب يف شراب 

حار فإنه ُيوت وكذلك لو غمسه يف دهن ه إذا غمسه يف شيء أحدكم فليغمسه(( ووجه الداللة أن
ولد من وشبهه فإنه ُيوت يف احلال وهذا يدل على أن ميتته طاهرة لكن ظاهر كالم املؤلف أنه سواء ت

جنس أو من طاهر واملعروف عند الفقهاء أنه إذا تولد من جنس فهو جنس والقول الثاين أنه طاهر ولو 
 ستحالةطهارة النجاسة ابال تولد من جنس بناًء على

القارئ: والثالث اآلدمي ففيه روايتان أظهرمها أنه طاهر بعد املوت لقول النيب صلى هللا عليه وسلم 
س( وألنه لو كان جنس العني مل يشرع غسله كسائر النجاسات والثانية هو جنس )إن املؤمن ليس بنج

 لشاة.ه نفس سائلة أشبه اقال أمحد يف صيب مات يف بئر تنزح وذلك ألنه حيوان ل
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يا وال ميتا أصح فإن قال قائل يرد علينا قوله تعاىل الشيخ: واألول أصح وهو أن امليت ال ينجس ح
َا اْلممْشرِّكموَن جَنٌَس( )التوبة: من اآل)اَي أَيُـَّها  ( وقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إن 28يةالَّذِّيَن آَمنموا إِّمنَّ

املؤمن ال ينجس( فمفهومه أن الكافر ينجس كما هو منطوق اآلية فاجلواب أن النجاسة نوعان 
 ومعنوية والنجاسة اليت تضاف إىل الكافر هي املعنوية حسية

وله تعاىل )حمرَِّمْت بع ما عدا ما ذكران مما له نفس سائلة ال تباح ميتته فميتته جنسة لقالقارئ: والرا
َتةم( )املائدة: من اآلية َتًة َأْو َدماً َمْسفموحاً َأوْ 3َعَلْيكممم اْلَميـْ ْنزِّيٍر فَإِّنَّهم  ( وقوله )إِّالَّ َأْن َيكموَن َميـْ حَلَْم خِّ

 (.145رِّْجٌس( )األنعام: من اآلية
اآلدمي على أن بعض خ: الضابط يف مسألة الدم أن كل ما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إال الشي

العلماء قال إن دم اآلدمي طاهر ما مل خيرج من السبيلني وعللوا ذلك أبنه ال دليل على النجاسة 
 يل وبعموم قوله )إن املؤمن ال ينجس( فهذا يشمل أجزاؤه وما فيه وأبنوالنجاسة حتتاج إىل دل

ن ما أبني من حي فهو كميتته الصحابة كانوا جيرحون يف الغزوات ويصلون يف ثياهبم وأبن القاعدة أ
واآلدمي إذا قطعت يده فهي طاهرة فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أهنا عضو 

هر ما انفصل يكون جنسا فهذا بعيد وهلذا فالذي يرتجح عندي أن دم اآلدمي طاوجزء منه والدم إذا 
ابب االحتياط واالحتياط يف غري  مل خيرج من السبيل لكن مع ذلك أنمر اإلنسان أبن يتنزه منه من

 مشقة أوىل من كون اإلنسان يتهاون يف األمر
 جنسالسائل: هل الدم اخلارج من احليوان الذي يؤكل حلمه وهو حي 

ر فالسمك مثال لو أن مسكة الشيخ: كل ما ميتته جنسة فدمه جنس وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاه
 خرج منها دم كثري ولو كانت حية فهو طاهر
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سا سائلة لكن العقرب ليس له نفس أبدا ولو تذحبه ما مسألة: الوزغ نص اإلمام أمحد على أن له نف
لقيت دماً ولو تضربه ابحلجر إىل أن يتقطع ما لقيت دماً أما الذابب ففيه دم لكنه ما يسيل 

ما هلا دم وهي طاهره فكل شيء ليس له دم يسيل فهو طاهر أما إذا تولدت من جناسة  والصراصري



 يضا.فقد سبق لنا أهنا جنسة على خالف فيها أ
 

 ابب اآلنية
القارئ: وهي ضرابن مباح من غري كراهة وهو كل إانء طاهر من غري جنس األمثان مثينا كان أو غري 

واخلشب واجللود والصفر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مثني كالياقوت والبلور والعقيق واخلزف 
 ةاغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداو 

الشيخ: األواين األصل فيها احلل لقوله تعاىل )همَو الَّذِّي َخَلَق َلكمْم َما يفِّ اأْلَْرضِّ مجِّيعاً( )البقرة: من 
أو أكل أو وضوء أو غري ذلك إذا اعرتض عليك معرتض فقل له  ( فأي إانء تستعمله لشرب29اآلية

 هات الدليل على التحرمي وإال فاألصل احلل.
رم وهو آنية الذهب والفضة ملا روى حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ))ال القارئ: والثاين حم

نيا ولكم يف اآلخرة(( وقال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال أتكلوا يف صحافهما فإهنا هلم يف الد
))الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم(( متفق عليهما فتوعد عليه 

لنار فدل على حترُيه وألن فيه سرفا وخيالء وكسر قلوب الفقراء وال حيصل هذا يف مثني اجلواهر اب
 ألنه ال يعرفها إال خواص الناس.

لى حترُيه هل يكتفى هبذا القول أو يقال إهنا من الكبائر؟ الصحيح الثاين الشيخ: قول املؤلف فدل ع
 ائر الذنوب.ألن الوعيد على الشيء يدل على أنه كبرية من كب

القارئ: وحيرم اختاذها ألن ما حرم استعماله حرم اختاذه على هيئة االستعمال كالطنبور ويستوي يف 
 ذلك الرجال والنساء لعموم اخلرب
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خ: عندان ثالثة أشياء يف أواين الذهب والفضة استعماهلا يف األكل والشرب واستعماهلا يف غري الشي
األكل والشرب واختاذها يعين مثل أن جيعلها زينة أما استعماهلا يف األكل والشرب فهو من كبائر 

ألكل والشرب يف االذنوب كما عرفتم وأما استعماهلا يف غري األكل والشرب فاملشهور أنه كاستعماهلا 
أي أنه حرام من كبائر الذنوب ولكن الصحيح أنه ليس كذلك وأن استعماهلا يف غري األكل والشرب 
مثل أن جنعلها أوعية لألدوية أو ما أشبه ذلك ال أبس به ودليل ذلك أن أم سلمة راوية احلديث الثاين  

بيل واألشياء هذه لزجنكان عندها جلجل من فضة واجللجل من جنس الطابوق حق الكحل وحق ا



فعندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النيب صلى هللا عليه وسلم وألن النيب صلى هللا عليه 
وسلم خص فقال )من أكل أو شرب( ومعلوم أن األكل أو الشرب يف مظهره أشد من أن يكون 

كثر استعماله د وياإلانء وعاًء لشيء خمزون عند اإلنسان ألن األكل والشرب عام يشاهده كل أح
وحيصل فيه لإلنسان من الفخر واألهبة والتعاظم يف نفسه ما ال حيصل فيما لو كان عنده وعاء خيزن 

 فيه دواًء أو ما أشبه ذلك.
 

الثالث اختاذها فينظر إن اختذها حملرم صار حراما من ابب الوسائل وإن اختذها حلالل فهي حالل كما 
جملرد الزينة فينبغي أن يقول إهنا حرام ملا يف ذلك من إضاعة املال  ذهالو اختذها لدواء أو غريه وإن اخت

فاحلاصل أن هذا هو القول الذي أطمئن إليه أما عند الفقهاء رمحهم هللا فاستعماهلا يف األكل 
 والشرب حرام ويف غري األكل والشرب حرام واختاذها حرام يعين كل الثالثة حرام عندهم.

قول أال ينتقض هذا إذا كان العلة هي كسر قلوب الفقراء أو السرف يك أالسائل: أحسن هللا إل
 واخليالء يعين ال فرق بني األكل والشرب أو اختاذه؟
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خ: العلة ليست كسر قلوب الفقراء الفقري ينكسر قلبه إذا كان عند اإلنسان سيارة فخمة وإذا  الشي
 علة أحسن من تعليل الرسول صلى هللا عليه كان عنده قصر مشيد وإذا كان عليه لباس مجيل وال

شرب وسلم )فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة( يعين أن الدنيا ليست دارا ألن أيكل اإلنسان وي
فيها يف آنية الذهب والفضة وهذا واضح والقول مبا ذكر املؤلف فيه نظر لكن ال أبس أن ندعم 

اب من مواد فخمة أغلى من احلرير مل نقل له هي حرام النص به وإال فإن اإلنسان لو اختذ مثال ثي
واين الذهب لكن لو لبس احلرير قلنا حرام ألن لباس احلرير إمنا هو لباس أهل اجلنة وهذه أيضا أ

 والفضة أواين أهل اجلنة وهلذا قال )إهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة(.
ر الشرب واألكل إال على سبيل التمثيل ألن السائل: لو قيل إن النيب صلى هللا عليه وسلم ما ذك

 غالب االستخدام يكون يف هذا ولكن النهي عام سواء الستخدام األكل والشرب أو غري ذلك؟
يف هذا نظر ألن أم سلمة رضي هللا عنها وهي راوية احلديث أيدت املفهوم وهو قوهلا )الذي  الشيخ:

إن استعمال أواين الذهب والفضة يف األكل يشرب يف آنية الذهب والفضة( مث إنه من املعلوم 
والشرب أعم وأكثر فيحصل فيها للقلب ما حيصل من األهبة والتعايل والتعاظم خبالف مثال ما لو 



 خذ إانًء من فضة أو وعاًء من فضة وجعله عنده يف صندوق أو يف خزانة أو ما أشبه ذلكأ
لألزواج فما عداه جتب التسوية فيه بني اجلميع  القارئ: وإمنا أبيح للنساء التحلي للحاجة إىل الزينة

 وما ضبب ابلفضة أبيح إذا كان يسريا.
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خ: هذا جواب عما لو أورد مورد وقال كيف تقول إن الرجال والنساء سواء يف استعمال الذهب الشي
املرأة حمتاجة والفضة مع أن املرأة جيوز هلا التحلي ابلذهب والفضة دون الرجل فاملؤلف ذكرالفرق أن 

( يعين كمن ليس كذلك 18بِّنٍي( )الزخرف:التزين للزوج )َأَوَمْن يـمَنشَّأم يفِّ احلِّْلَيةِّ َوهمَو يفِّ اخلَِّصامِّ َغرْيم مم 
 ومن الذي ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني النساء يعين كمن ليس كذلك وهو الرجل.

 
ملا روى أنس أن قدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  القارئ: وما ضبب ابلفضة أبيح إذا كان يسريا

البخاري وال يباح الكثري ألن فيه سرفا فأشبه  ))انكسر فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة(( رواه
اإلانء الكامل واشرتط أبو اخلطاب أن يكون حلاجة ألن الرخصة وردت يف تشعب القدح وهو حلاجة 

ا فعله به وإن كان غريه يقوم مقامه وقال القاضي من غري حاجة ومعىن احلاجة أن تدعو احلاجة إىل م
 هنا تستعمل وتكره مباشرة الفضة ابالستعمالألنه يسري إال أن أمحد كره احلْلقة أل

الشيخ: احللقة ألهنا تستعمل يعين تستعمل وحدها يعين كره اإلمام أمحد احللقة من الفضة لإلانء ألهنا 
ء وُيكن االنفصال عنه وليعلم أن اإلمام أمحد إذا قال أكره كذا فإنه تستعمل يعين ُيسك هبا اإلان

ذلك للتحرمي وإذا قال ال يعجبين فهو للكراهة وقيل للتحرمي أيضا ألن للتحرمي وإذا قال ال ينبغي فك
اإلمام أمحد رمحه هللا عنده من الورع ما ُينعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إال إذا كان فيه نص فمثل 

سئل عن ميته فسيقول إهنا حرام وقول املؤلف تكره مباشرة الفضة ابالستعمال يعين مثال إذا جاز لو 
بب اإلانء بفضة فإنه يكره أن نباشر الفضة مثال ذلك إانء انكسر وضببناه بسلسلة من الفضة أن نض

واب أنه فإنه يكره عند الشرب أن يباشر الفضة هذا ما قاله املؤلف ولكن ال دليل على ذلك والص
 إذا أبيحت أبيح مباشرهتا وال حرج.

 ماء؟السائل: ما حكم استعمال الذهب والفضة وجعلها بزابيز لل
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خ: الظاهر أن يقال البزابيز وسيلة للشرب وإن كانت تستعمل يف الوضوء ويف التغسيل ويف غريه الشي
 اجلواز. ولكن أيضا تستعمل يف الشرب وهذه حتتاج إىل نظر والظاهر يل عدم

القارئ: فأما الذهب فال يباح إال يف الضرورة كأنف الذهب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ))رخص 
ملا قطع أنفه يوم الكالب واختذ أنفا من ورق فأننت عليه فأمره أن يتخذ أنفا من  لعرفجة بن سعد

قوطها ألنه ذهب(( قال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح ويباح ربط أسنانه ابلذهب إذا خشي س
يف معىن أنف الذهب وذكر أبو بكر يف التنبيه أنه يباح يسري الذهب قال أبو اخلطاب وال أبس بقبيعة 

لذهب ألن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ذكره اإلمام أمحد وعن مزيدة العصري السيف اب
الرتمذي وقال قال )دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة( رواه 

 هو حديث غريب
ابب اللباس الشيخ: هذه الكلمات اليسرية انتقل إليها املؤلف من األواين وإال يف احلقيقة أن حملها يف 

 والفقهاء ذكروها يف ابب الزكاة زكاة الذهب والفضة والقاعدة فيها أن استعمال الذهب والفضة يف

(1/53) 

 

ا فيه ذهب ألن هذا نوع من هذا ال جيوز لإلنسان أن يلبس قلم اس ال جيوز إال للنساء وبناًء علىاللب
اللباس أو يتخذ سلسلة فيها ذهب أو يلبس ساعة فيها ذهب ألن كل هذا من اللباس وأما ما فيه 

مام مصلحة وعز لإلسالم مثل السالح كالسيف وحنوه فال أبس به ألن الفخر واخليالء والتعاظم أ
ة اخليالء ))إهنا ملشية يبغضها  عليه الصالة والسالم قال عن مشيالكفار أمر مطلوب حىت إن النيب

هللا إال يف هذا املوطن(( وأابح لباس احلرير يف احلرب وأما ما ذكره من اختاذ األنف والسن من 
جلواب الفرق الذهب للضرورة فهذا صحيح فإذا قال قائل ما الفرق بني التحلي واختاذ األنف فا

لي من ابب التجمل والكمال فهذا هو ذ األنف من ابب تغطية العيب والتحبينهما ظاهر ألن اختا
الفرق وهلذا نقول لو أن الرجل اختذ سنا من ذهب للتجمل صار هذا حراما ألنه ال حيل له أن يتجمل 

جمل؟ نعم هلا أن ابلذهب ولو اختذه للحاجة صار حالال وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب للت
 هنا ويف يدها كذلك أيضا يف سنها.ما تتجمل ابلذهب على صدرها ويف أذتتخذ هذا ألهنا ك

مسألة: إذا أهدي لإلنسان ساعة من ذهب وهو رجل فإن كان ُيكن إهداءها للنساء أهداها وإذا  
سالم فيما كانت ال تصلح لباسا للنساء فيستعملها يضعها يف خمباته فهذا جائز على رأي شيخ اإل



اللبس للرجل ال أبس به إال يف األكل يقولون إن استعمال الذهب يف غري  أظن ومجاعة من العلماء
والشرب وهذا ليس أكال وال شراب وكذلك القلم الذي يضعه يف خمباته الظاهر أنه ال أبس به لكن 

عة يظهرها لكن مشكلتنا إن القلم سيكتب به دائما والكتابة نوع من االستعمال وإن كان السا
 ة إذا أراد أن ينظر إليهاعند الكتابة أقوى من التصاق الساعالتصاق القلم بيده 

 السائل: أحسن هللا إليكم اختاذ املسدسات من ذهب مثل مسدس مقبضته ذهب؟
 الشيخ: داخل يف السيف وشبهه فهو جائز

 فصل
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ألن رئ: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان أحدمها تصح طهارته وهذا قول اخلرقي القا
ين ال تصح اختاره الوضوء جراين املاء على العضو وليس مبعصية وإمنا املعصية استعمال اإلانء والثا

 أبو بكر ألنه استعمال للمعصية يف العبادة أشبه الصالة يف الدار املغصوبة
ل هو الصحيح فالصحيح صحة الطهارة من إانء الذهب والفضة ألن التحرمي ال يعود الشيخ: األو 

حترُيه  تعمال املاء فاملاء ليس فيه شيء لكنه يعود إىل استعمال الذهب والفضة عموما وما كانإىل اس
 خاصا فإنه ال يؤثر يف العبادة وأما قول أبو بكر والقياس على األرض املغصوبة فهو غري متفق عليه

املغصوبة أو  وقد قلنا إنه ال يقاس على أصل إال حيث كان متفقا عليه والصحيح أن الصالة يف الدار
يح ألنه ال حيرم يف األرض املغصوبة صحيحة هذا هو الصحيح وأن الوضوء ابملاء املغصوب صح

يف نظافة  الوضوء ابملاء املغصوب خلصوصيته وإمنا احملرم استعمال املاء املغصوب مطلقا يف وضوء أو
 أو يف غسل ثياب أو غري ذلك

 
بعينه فإنه ال يصح وما كان عاما فإنه على القول  والقاعدة يف هذا )أن ما كان النهي واردا عنه

 الراجح يصح مع حترمي االستعمال(
سألة: اآلن األسنان ُيكن أن تركب من غري الذهب فهل نقول إن هناك ضرورة اآلن؟ نقول نعم فيه م

ما هو ابلضرورة أن حيتاج إىل الشيء بعينه بل أن يضطر إىل شيء يسد هذه الفتحة مثال ضرورة ألنه 
ذها من وهلذا اختذ النيب عليه الصالة والسالم مكان الشعب سلسلة من فضة مع أنه ُيكن أن يتخ

حديد وهم قالوا إن جمرد احلاجة إىل هذا الشيء يكفي وهلذا يربط السن ابلذهب مع أنه قد يربط 



 ه من املعادن احلديثة وال حيصل فيها صدأبغري 
 )فائدة حمررة بيد الشيخ(: األعيان النجسة:
 أواًل: كل حيوان حمرم األكل ويستثىن منه:

 . اآلدمي1
 ما ال يسيل دمه عند جرحه كالبعوض. كل ما ال نفس له سائلة أي 2
 . كل ما يشق التحرز عنه كاهلر وحنوه من الطوافات سوى الكلب.3
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 ا كل خارج من جوف حمرم األكل كالبول والعذرة وحنومها ويستثىن من ذلك:اثني
 اآلدمي ولبنه وريقه وخماطه وعرقه وكذلك قيئه إال أن ُينع من ذلك إمجاع . مين1
 لعرق والريق واملخاط من حيوان طاهر يف احلياة. ا2
 لماء ملشقة التحرز منه. اخلارج مما ال نفس له سائلة كقيء الذابب وعذرته وحنوه عند بعض الع3

 اثلثا مجيع امليتات ويستثىن من ذلك
 . ميتة اآلدمي1
 ميتة حيوان البحر. .2
 . ميتة ما ال نفس له سائلة3

 ميتته جنسة ويستثىن من ذلك: رابعا كل جزء انفصل من حيوان
ته جنسة . ما ال حتله احلياة وهو الشعر والصوف والوبر والريش فهذه طاهرة ولو كان احليوان ميت1

رن والعظم عند شيخ . الق2والشعر للبقر وشبهها والصوف للضأن والوبر لإلبل والريش للطري 
 اإلسالم ابن تيمية.

 سة ويستثىن من ذلكخامسا الدم من آدمي أو حيوان ميتته جن
 . دم الشهيد عليه1
 . املسك ووعاؤه2
 . الدم الباقي يف اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية3
 

املاء فإنه دم من حيوان ميتته طاهرة فهو طاهر مثل دم السمك فلو اجنرحت مسكة وهي حية يف أما ال



اهرة فيكون دمه كدم حيوان طاهر وحيتمل طهارة دم اآلدمي ما مل خيرج من السبيلني ألن ميتته ط
 البحر وألن اجلزء املنفصل منه يف احلياة طاهر فطهارة الدم من ابب أوىل.

 الدم النجس كالقيح والصديد وماء اجلروح واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية طهارة سادسا ما حتول من
 ذلك لعدم الدليل على جناسته وهو الصحيح.

كان واإلسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة وأما   سابعا اخلمر وهو كل مسكر من أي نوع
خبالف اخلمر والراجح أن اخلمر البنج وشبهه فال يسمى مسكرا ألنه ليس على سبيل الطرب واللذة 

 ئم على طهارته كما قد بني يف موضع آخرليس بنجس لعدم الدليل على جناسته بل الدليل قا
 ويعفى عن النجاسات فيما أييت:

 ري الدم وما تولد منه إال دم احليض.أوال يس
 اثنيا يسري املذي وسلس البول مع كمال التحفظ.

 سته.اثلثا يسري القيء على القول بنجا
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 كثريا.اً يسري بول احلمار والبغل ويسري روثهما عند من يالبسهما  رابع
التحرز منها عند بعض العلماء والذرق الذي خامسا يسري ذرق اخلفاش وحنوها من الطيور اليت يشق 

 خيرج من دبره.
سادسا يسري مجيع النجاسات عند شيخ اإلسالم ابن تيمية حىت املغلظ وشيخ اإلسالم رمحه هللا يقول 

فلو مثال جند شيء مثل جب اإلبرة من يسري هذا يعفى عنه ألنه يشق التحرز منه غالبا والدين يسر ال
 إنه يعفى عنه لكن أكثر العلماء على خالف كالمه رمحه هللا.جناسة ولو مغلظة يقول 

 
 فصل يف أواين الكفار

مال ألن النيب صلى هللا القارئ: أحدمها من ال يستحل امليتة كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة االستع
عنه لة سنخة فأجابه( رواه أمحد يف املسند وتوضأ عمر رضي هللا عليه وسلم )أضافه يهودي خببز وإها

 من جرة نصرانية.
والثاين من يستحل امليتات والنجاسات كعبدة األواثن واجملوس وبعض النصارى فما مل يستعملوه من 

ملا روى أبو ثعلبة اخلشين رضي هللا عنه قال )قلت اي آنيتهم فهو طاهر وما استعملوه فهو جنس 



وا فيها إال أن ال جتدوا غريها هللا إان أبرض قوم أهل كتاب أفنأكل يف آنيتهم قال ال أتكلرسول 
فاغسلوها مث كلوا فيها( متفق عليه، وما شك يف استعماله فهو طاهر وذكر أبو اخلطاب أن أواين 

تكره ألن النيب استعماهلا روايتان إحدامها تكره هلذا احلديث والثانية ال الكفار كلها طاهرة ويف كراهية 
 صلى هللا عليه وسلم أكل فيها
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خ: املؤلف رمحه هللا تكلم عن آواين الكفار اليت يستعملوهنا فإن كانوا ممن ال يستحل امليتة الشي
فأوانيهم طاهرة وإن كان ممن يستحلون امليتة نظران إن كانوا يستعملون هذه األواين كأواين طبخهم وما 

فقال )ال تستعمل حىت تغسل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن ذلك أشبه ذلك فإهنا ال 
أتكلوا فيها إال أن ال جتدوا غريها فاغسلوها مث كلوا فيها( أما إذا شككنا هل هم يستعملوهنا أو ال 

فهي طاهرة ألن األصل الطهارة فإن قال قائل إذا كانوا يستعملوهنا كيف نقول إهنا جنسة مع أنه 
م قلنا هذا من ابب تغليب م ال يستعملوهنا يف اللحم رمبا يستعملوهنا يف الطبخ بدون حلحيتمل أهن

الظاهر على األصل فصحيح أن األصل الطهارة لكن ملا كان الغالب عند الناس الذين يستعملوهنا يف 
غلبنا األواين أهنم يستعملوهنا يف الطبخ ومنه طبخ اللحم واللحم عندهم ال حيل ألهنم أيكلون ميتة 

هذا هو األصل وإمنا هنى النيب عليه الصالة  الظاهر وقال بعض أهل العلم بل آنيتهم كلها طاهرة ألن
والسالم عن األكل فيها من أجل أن ال نكون معهم وأن ال خنالطهم ألننا إذا أكلنا يف أوانيهم صاروا 

ذلك أن الرسول عليه الصالة أيخذون منا األواين وأنخذ منهم وصار بيننا وبينهم ارتباط قال ودليل 
 أن ال جتدوا غريها( ومعلوم أنه لو ثبتت جناسة آنية الكفار وغسلناها والسالم قال )ال أتكلوا فيها إال

لكانت طاهرة جيوز األكل فيها حىت وإن كان عندان شيء ولكن النيب عليه الصالة والسالم هناان عن 
ند الضرورة وأما األمر بغسلها فهو من ابب التنزه ذلك ألجل أن ال نلجأ إليهم وال خنالطهم إال ع

فيها شيء متلوث بنجاسة والذي يظهر يل أن الشارع أمران أن نبتعد عن الكفار وأن ال  لئال يكون
 منتزج هبم وأن ال خنتلط وأمران ابلغسل على سبيل التنزه واالحتياط.

 
 ن امليتة؟السائل: أحسن هللا إليكم ما هو الدليل على أهنم قوم يستحلو 
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خ: أهل الكتاب الغالب عليهم نصارى وبعضهم يستحل امليتة ألن النصارى يف ابب النجاسات الشي
متهاونني جدا يصلي اإلنسان منهم يف ثوبه الذي قد ابل فيه وال يتطهر من البول واليهود ابلعكس 

 ع الذي أصابته النجاسة.يشددون إذا تنجس الثوب عندهم ال يطهر إال ابلقرض يقصه ابملقص ويقط
القارئ: فأما ثياب الكفار فما مل يلبسوه أو عال من ثياهبم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر ألن النيب 

صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيااب من نسج الكفار وما القى عوراهتم فقال أمحد أحب 
ون ابلنجاسة قول القاضي ألهنم يتعبد إيل أن يعيد إذا صلى فيها فيحتمل وجوب اإلعادة وهو

 وحيتمل أن ال جتب وهو قول أيب اخلطاب ألن األصل الطهارة فال تزول ابلشك
الشيخ: ثياب الكفار كما قال املؤلف ما مل يلبسوه فهو طاهر ال إشكال فيه ألن النيب صلى هللا عليه 

يعرف  غي أن يقال إن كانوا ممنوسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وأما ما لبسوه فينب
بتوقي النجاسة كاليهود فال كراهة يف ثياهبم وإن كانوا ممن ال يعرفون بذلك بل ممن يتعبدون وهم على 

جناسة مثل النصارى فإننا ال نلبس الثياب إال عند احلاجة وإذا احتجنا إليها إن أمكن غسلها فهو 
نبغي أن نلبسها ولكن هل جتب إذا مل حنتج إليها فال ياألفضل كما يف األواين وإن مل ُيكن فال حرج و 

 إعادة الصالة إذا لبسناها أو ال؟ الصحيح أهنا ال جتب فاالحتمال الثاين هو الصحيح.
 السائل: إذا كان ال جيب إعادة الصالة إذا صلى بثياب الكفار فهل يستحب؟

 الشيخ: ثياب الكفار ثالثة أقسام:
 األول ما مل يلبسوه.

 بتجنب النجاسة فهذان ال كراهة فيها وال حترمي.ما لبسوه ولكنهم عرفوا  والثاين
الثالث ما لبسوه وهم ممن عرفوا ابلتعبد ابلنجاسة فهذا نقول ال تلبسه إال عند احلاجة والضرورة وإذا 

 احتجت فاغسل أواًل فإن مل ُيكن فصلِّّ وال إعادة.
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ه أو من ثياب جس يعين عنده ثوب جنس سواء من ثيابة: ما رأيكم لو اضطر إىل الصالة بنمسأل
الكفار ومل جيد شيئا فهل يصلي فيه أو يصلي عرايان؟ قال بعض أهل العلم يصلي عرايان وقال بعضهم 

يصلي فيه ويعيد وقال آخرون يصلي وال يعيد واألصح األخري أما املذهب يصلي ويعيد فلو بقي 
 ف ذلك.ًا أعاد صالة الشهر كله والصحيح خالشهر 



 
 فصل

َتةم(  القارئ: وجلود امليتة جنسة وال تطهر ابلدابغ يف ظاهر املذهب لقوله تعاىل )حمرَِّمْت َعَلْيكممم اْلَميـْ
( واجللد جزء منها وروى أمحد عن حيىي بن سعيد عن شعبة عن احلكم عن ابن 3)املائدة: من اآلية

أن ال  ل هللا يف أرض جهينة وأان غالم شاب بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسو أيب ليلى عن عبد هللا
تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب قال أمحد ما أصلح إسناده تعجب منه وألنه جزء من امليتة جنس 
ابملوت فلم يطهر كاللحم وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال احلياة ملا روى ابن عباس أن النيب 

ال أال أخذوا إهاهبا عطيتها موالة مليمونة من الصدقة فقى هللا عليه وسلم ))وجد شاة ميتة أصل
فدبغوه فانتفعوا به قالوا إهنا ميتة قال إمنا حرم أكلها(( متفق عليه وال يطهر جلد ما كان جنسا ألن 

م وألن أثر الدبغ يف النيب صلى هللا عليه وسلم ))هنى عن جلود السباع وعن مياثر النمور(( رواه األثر 
ن عليه قبل املوت كجلد اخلنزير وهل يعترب يف طهارة ادثة ابملوت فيعود اجللد إىل ما كاإزالة جناسة ح

اجللد املدبوغ أن يغسل بعد دبغه؟ على وجهني أحدمها ال يعترب ملا روى ابن عباس عن النيب صلى هللا 
ل النجس فال عليه، والثاين يعترب ألن اجللد حم عليه وسلم أنه قال ))أُيا إهاب دبغ فقد طهر(( متفق

 بيطهر بغري املاء كالثو 
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خ: هذا الفصل كما رأيتم يف حكم جلود امليتة بني املؤلف أن جلد امليتة جنس واستدل له بقوله الشي
َتةم( )املائدة: من اآلية ( واجللد منها ولكن االستدالل هبذه اآلية ال يتم 3تعاىل )حمرَِّمْت َعَلْيكممم اْلَميـْ

التحرمي النجاسة لكن يلزم من النجاسة  حترمي امليتة وليس فيها جناسة امليتة وال يلزم من ألن اآلية فيها
التحرمي وهلذا نقول )كل جنس حمرم وليس كل حمرم جنسا( لكن الدليل الصحيح قوله تعاىل )قمْل ال 

َي إِّيَلَّ حممَرَّماً َعَلى طَاعٍِّم َيْطَعممهم إِّالَّ َأْن َيكم  دم يفِّ َما أموحِّ َتًة َأْو َدماً َمْسفموحاً َأْو حَلَْم َأجِّ ْنزِّيٍر فَإِّنَّهم وَن َميـْ خِّ
( هذه هي اآلية الصرحية )فَإِّنَّهم رِّْجٌس( وقد ذكر امليتة إذًا جلود امليتة 145رِّْجٌس( )األنعام: من اآلية

لماء جنسة ألن امليتة جنسة واجللود منها ولكن إذا دبغت فهل تطهر أو ال تطهر؟ يف هذا أقوال للع
مطلقا ومنهم من قال يطهر جلد ما كان طاهرًا يف  منهم من قال ال تطهر مطلقا ومنهم من قال تطهر

احلياة ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الذكاة فالذين قالوا أبنه يطهر مطلقا قالوا إن النيب عليه 
فيعم كل إهاب سواء  الصالة والسالم قال )أُيا إهاب دبغ فقد طهر( وإهاب نكرة يف سياق الشرط 



ه الذكاة أو من غري ذلك فإنه يطهر والقول الثاين يقول ال يطهر مطلقا كان ممن ميتته طاهرة أو مما حتل
وحجتهم ما أشار إليه املؤلف حديث عبدهللا بن عكيم قال )قرئ علينا كتاب رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يف أرض جهينة وأان غالم شاب أن ال
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عوا من امليتة إبهاب وال عصب( وهذا كما رأيتم إن صح عام ُيكن أن خيصص فيقال ال تنتفع من فتنت
امليتة إبهاب إال إذا دبغتموه فيكون عاما فيحمل على اخلاص فيقال هذا ما مل يدبغ بدليل أنه قرنه 

ه وقالوا بابلعصب والعصب ال يدبغ فإذا صح احلديث فاملراد به اإلهاب الذي مل يدبغ فال ينتفع 
أيضا دليل آخر غري احلديث كما أن حلم امليتة ال يطهر ابلطبخ مع أن الطبخ يزيل ما فيه من اخلبث 

فكذلك اجللد ال يطهر ابلدبغ وهذا القول هو املشهور من مذهب احلنابلة عند املتأخرين لكنهم قالوا 
ل يطهر جلد ما كان طاهرًا يف و جيوز االنتفاع به يف اليابسات فقط وبعد الدبغ فقط القول الثالث يق

احلياة مثل اهلر واحلمار على قول والبعري والشاة واملأكول مطلقاً ألنه طاهر يف احلياة وعللوا ذلك أبن 
هذا اجللد كان يف احلياة طاهرا فلما حل به املوت صار جنسا فإذا دبغ عاد إىل حاله األوىل فيكون 

له الذكاة فقط واستدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم طاهرًا والقول الرابع أنه يطهر جلد ما حت
)دابغ جلود امليتة ذكاهتا( فجعل الدبغ مبنزلة الذكاة والذكاة ال جيري حكمها إال فيما تبيحه الذكاة 

وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر واإلبل والضباع واألرانب دون جلود السباع واهلرة وما أشبه ذلك 
ه يطهر جلد ما حتله الذكاة هذا أقرب األقوال ويدل له حديث ميمونة ملا قالوا له نوأقرب األقوال أ

 إهنا ميتة )قال إمنا حرم أكلها( ويف لفظ )يطهرها املاء والقرض(.
 فصل
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رئ: وعظم امليتة وقرهنا وظفرها وحافرها جنس ال يطهر حبال ألنه جزء من امليتة فيدخل يف عموم القا
َتةم( )املائدة: من اآليةقوله تعاىل ) ( والدليل على أنه منها قوله تعاىل )قَاَل َمْن 3حمرَِّمْت َعَلْيكممم اْلَميـْ

( وألن دليل 79ا الَّذِّي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة( )ّيس: من اآلية( قمْل حيمْيِّيهَ 78يِّي اْلعِّظَاَم َوهَِّي رَمِّيٌم ... )حيمْ 
وحيس ابلضرس وبرودة املاء وحرارته وما فيه حياة حيله املوت  احلياة اإلحساس واألمل والضرس أيمل



 فينجس به كاللحم
ه داخل يتة وقرهنا وظفرها وحافرها جنس أما عظمها فظاهر جناسته ألنالشيخ: يقول املؤلف عظم امل

( قمْل 78ٌم )اللحم والدم والعروق وكما قال املؤلف يف قوله تعاىل )قَاَل َمْن حيمْيِّي اْلعِّظَاَم َوهَِّي رَمِّي
ا وأما الظفر ( فقال حييها فدل ذلك على أن احلياة حتله79حيمْيِّيَها الَّذِّي أَْنَشَأَها( )ّيس: من اآلية

فصل يعين غري خمبأ ابللحم وال حيله الدم وهلذا كان والقرن واحلافر فال تدخل جناسته وذلك ألنه من
الصحيح أن يقال يف كالم املؤلف أن القرن احليوان الذي ليس له دم طاهرا يف احلياة وبعد املوت ف

وقد مسعتم قبل قليل أن شيخ والظفر واحلافر طاهر وأما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه جنس 
طاهر ويستدل على طهارة العظام أبن )ما ال نفس له سائلة ميتته اإلسالم رمحه هللا يرى أن الكل 

دخل فيه الدم فلذلك يرى أنه طاهر ولكنه يرى أنه طاهرة( ألنه ليس له دم ويقول إن العظم ال ي
 عمله فالبد من غسله.طاهر تنجس مبالقاة اللحم النجس وعلى هذا إذا أردت أن تست

 
 فصل

يشها طاهر ألنه ال روح له فال حيله املوت ألن احليوان ال أيمل القارئ: وصوفها ووبرها وشعرها ور 
س بفصله من احليوان يف حياته لقول النيب صلى هللا أبخذه وال حيس وألنه لو كانت فيه حياة لنج

 اه.عليه وسلم )ما أبني من حي فهو ميت( رواه أبو داود مبعن
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خ: هذا واضح لكن بعض العلماء اشرتط أن جيز جزا ال أن يقلع قلعا ألنه إذا جز فإن أصوله الشي
ون أصول هذا الشعر جنسة وهذا أقرب اليت يف اجللد ال تتبعه وإذا قلع قلعا فإن أصوله تتبعه فتك

 وأحوط أنه ال يقلع قلعاً وإمنا جيز.
متصل متاما ابلرأس ما ُيكن قلعه والغالف مسألة: القرن له غالف وله أصل فأصله هذا مثل العظم 

 هو الذي يقلع.
 فصل

ة القارئ: وحكم شعر احليوان وريشه حكمه يف الطهارة والنجاسة متصال كان أو منفصال يف حيا
احليوان أو موته فشعر اآلدمي طاهر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ))انول أاب طلحة شعره فقسمه 



قال حديث حسن واتفق على معناه ولوال طهارته ملا فعل وألنه شعر بني الناس(( رواه الرتمذي و 
 حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم
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نٍي( مِّْن َأْصَوافَِّها َوَأْواَبرَِّها َوَأشْ خ: وشعر الغنم والوبر قال هللا تعاىل )وَ الشي َعارَِّها َأاَثاثً َوَمَتاعاً إِّىَل حِّ
( ولكن شيخ اإلسالم رمحه هللا يرى وغريه من العلماء أن الشعر طاهر من كل 80)النحل: من اآلية

شعور شيء جنس وهذا الذي قاله شيخ حيوان حىت من الكلب وبناًء على ذلك نقول ليس يف ال
ألن الصبيان اآلن يلعبون يف الكالب أليس   فيه تيسري على الناس ابلنسبة للكلب خاصة اإلسالم

كذلك؟ بعضهم رمبا يقبل شفة الكلب ألن كلبه قد مأل قلبه حبا وبعضهم أيضا ُيسحه واملشهور من 
سبع مرات إحداها ابلرتاب فقول شيخ املذهب أنه إذا مسح الشعر ويده رطبة جيب أن يغسل يده 

ضح أن شعر الكلب يكون كريقه وقد ذهب م فيه ختفيف على الناس وليس هناك دليل وااإلسال
بعض العلماء خصوصا الظاهرية إىل أن جناسة الكلب كغريها من النجاسات إال يف الولوغ فقط قالوا 

وله وعذرته وما خيرج منه حكمه كغريه إذا ولغ جيب أن يغسل سبع مرات إحداها ابلرتاب وغري ذلك ب
ذا القول له قوة ولكن ال شك أن االحتياط أن لسباع يعين يغسل حىت تزول النجاسة فقط وهمن ا

تغسل جناساته كلها بسبع غسالت إحداها ابلرتاب لكن الشعر القول بطهارته وجيه جدا ألن الشعر  
 كما عرفتم ال حتله احلياة

 
ل فصراصر الكنيف على  ما تولد من النجاسة فليس بنجس ألنه استحامسألة: عند شيخ اإلسالم 

  طاهرة وعلى املشهور من املذهب جنسة ألهنا متولدة من جنسكالم الشيخ رمحه هللا
 فصل

القارئ: ولنب امليتة جنس ألنه مائع يف وعاء جنس وأنفحتها جنسة لذلك وعنه أهنا طاهرة ألن الصحابة 
ة فأما البيضة فإن صلب  اجملوس وهو يصنع ابألنفحة وذابئحهم ميترضي هللا عنهم أكلوا من جنب

لو وقعت يف شيء جنس وإن مل يصلب فهي كاللنب وقال ابن عقيل ال تنجس  قشرها مل تنجس كما
 إذا كان عليها جلدة متنع وصول النجاسة إىل داخلها
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خ: هذا أيضا مهم لنب امليتة جنس ألنه مائع يف وعاء جنس هذا هو الصحيح فلو أن شاة ماتت مث الشي
بطنها وأخرجنا ضرعها وعصران ما فيه من اللنب كان هذا اللنب جنسا واختار شيخ اإلسالم أنه  شققنا
املؤلف ألنه تولد قبل املوت خرج من بني فرث ودم قبل أن متوت فكان طاهرا لكن ما ذكره طاهر 

هو الصحيح ألننا نقول هب أنه تولد من البهيمة قبل أن متوت وهو طاهر لكنه القى النجاسة 
 ماهي النجاسة؟ الوعاء.و 

طاهرة فما هي األنفحة؟  فالوعاء القى النجاسة فلبنها جنس واستثىن بعض العلماء األنفحة وقال إهنا
سقط من بطن أمه ويرضع هذا الرضاع األنفحة هي لنب الرضيع أول ما يرضع فاحليوان أول ما ي

دهتم أهنم إذا ذحبوا هذه احليواانت األول الذي هو اللبأ يكون أشد من اجلنب جتبينا لألشياء ومن عا
 أعظم من أي جنب على وجه األرض الصغار أهنم أيخذون املعدة مث أيخذون ما فيها من اللنب ويصري

ملرق الذي يطبخ فيه هذا الطفل الصغري يتجمد إذا لو حتط فيه شيء قليل من املاء مجد ونذكر أن ا
نفحة إذاً األنفحة هي عبارة عن اللبأ الذي يرضعه برد تقول كأنه كرُية أو شيء جامد مرة هذه هي األ
ي يف الضرع أو يف املعدة؟ تكون يف املعدة احليوان عند وضعه ولكن أين تكون األنفحة هل ه

 ليس يبقى يف الضرع كما يبقى اللنب يف املعدة ولكن اللنب فقياسها على اللنب فيه نظر ألن اللنب
فبينهما فرق وأما االستدالل بفعل الصحابة وأهنم أيكلون  متخلل يف الضرع متخلل فيها خمتلط هبا

ألول أن األنفحة ليست بنجسة واملأخذ الثاين أن اجلنب ال من جنب اجملوس فهذا له مأخذان املأخذ ا
األنفحة وإمنا خيلط بشيء يسري يستهلك يف اللنب فلذلك كانوا أيكلون  خيلط فيه شيء كثري من

 اجلنب.
 

 فصل
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: ولنب امليتة جنس ألنه مائع يف وعاء جنس وأنفحتها جنسة لذلك وعنه أهنا طاهرة ألن الصحابة ئر القا
رضي هللا عنهم أكلوا من جنب اجملوس وهو يصنع ابألنفحة وذابئحهم ميتة فأما البيضة فإن صلب 
 قشرها مل تنجس كما لو وقعت يف شيء جنس وإن مل يصلب فهي كاللنب وقال ابن عقيل ال تنجس

 إذا كان عليها جلدة متنع وصول النجاسة إىل داخلها



الشيخ: يعين بيضة امليتة فإذا ماتت دجاجة وفيها بيضة فهل تنجس أوال؟ اجلواب إن صلب قشرها 
مل تنجس لكن يغسل القشر ألنه القى النجاسة وإن مل يصلب جنست وقال ابن عقيل رمحه هللا ال 

ها وقوله أصح ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما يلتنجس مادام القشر ُينع وصول النجاسة إ
وقوله كما لو وقع يف ماء جنس واضح لو أن بيضة طبخت يف ماء جنس لكانت حالال وال تنجس 

 بذلك ألن القشر ُينع وصول املاء
 السائل: ماهي االنفحة؟

أول رضعة  الشيخ: أان قلت لكم إن طفل الغنم أو طفل البقر أو طفل الضأن أي شيء إذا رضع
ومأل بطنه فهذا اللنب يكون أنفحة وجينب األشياء جيعل املاء جامدًا هذه األنفحة اختلف العلماء فيها 
منهم من قال إهنا طاهرة ومنهم من قال إهنا جنسة والذين قالوا بطهارهتا استدلوا أبن الصحابة كانوا 

ال حتل ألهنم ليسوا أهل كتاب  اأيكلون جنب اجملوس وهو من أنفحة ذابئحهم وذابئحهم ميتة ألهن
والذين قالوا أبهنا جنسة قالوا إهنا لنب يسري القى حمال جنسا فتنجس به وذكران لكم أن األقرب أهنا 

جنسة ولكن جياب عن فعل الصحابة رضي هللا عنهم أبنه يؤخذ منها شيء يسري خيلط ابللنب فيتجنب 
يؤثر حىت العلماء قالوا لو أنه خلط ماء خبمر ومل  الوالشيء اليسري إذا مل يظهر طعمه وال رحيه فإنه 

 يتغري فإنه ال يكون حراما ألن املستهلك يف غريه ال حكم له
 فصل

القارئ: وكل ذبح ال يفيد إابحة اللحم ال يفيد طهارة املذبوح كذبح اجملوسي ومرتوك التسمية وذبح 
 فلم يطهر كذبح املرتد عاحملرم للصيد وذبح احليوان غري املأكول ألنه ذبح غري مشرو 
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خ: هذه تعترب ضابط )كل ذبح ال يفيد إابحة اللحم ال يفيد طهارة املذبوح( ألنه يكون حراماً الشي
جنسا كذبح اجملوس فاجملوسي ال حتل ذبيحته ابإلمجاع وإن كان بعض العلماء قال حبل ذبيحتهم لكن 

سمية وصار أيضا جنسا كذلك أيضا مرتوك الت اإلمام أمحد أنكر هذا فإذا ذبح صار اللحم حراماً 
الذي مل يسم عليه لو أن شخصا ذبح ومل يسم فالذبيحة حرام وجنسة وكذلك ذبح احملرم للصيد لو 

 ذبح احملرم صيدا فإنه ال حيل
 

مغصواب ( ولو ذبح 95ويكون جنسا لقول هللا تعاىل )ال تـَْقتـملموا الصَّْيَد َوأَنـْتمْم حمرمٌم( )املائدة: من اآلية



طاهر والفرق بينها وبني صيد احملرم أن الصيد للمحرم هني عن غصب شيئا وذحبه فذبيحته حالل 
قتله بعينه وهلذا عرب هللا عنه ابلقتل ولو كان ذكاة ألن هذه وإن صارت ذكاة ابلفعل فهي يف احلقيقة 

إتالف املغصوب أبي شيء قتل ألهنا ال حتل الصيد أما ذبح املغصوب فلم ينه عنه بعينه وإمنا هنى عن 
يوان غري املأكول لو أن إنساان ذبح هرة فإن ذلك ال يرفع جناسة ميتتها ألن هذا وكذلك ذبح احل

 الذبح ال حيلها فهو غري مشروع.
 

 ابب السواك وغريه
القارئ: السواك سنة مؤكدة لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )لوال أن أشق على أميت ألمرهتم 

الة والسالم أنه )قال السواك مطهرة للفم مرضاة ند كل صالة( متفق عليه وعنه عليه الصابلسواك ع
 للرب( رواه اإلمام أمحد يف املسند

الشيخ: يف احلديث الثاين فائدة وهي أن الرب من أمساء هللا ويف األول فائدة وهو أن األصل يف األمر 
يكن لو كان األصل يف األمر االستحباب مل الوجوب لقوله )لوال أن أشق على أميت ألمرهتم( ألنه 

 شاقا ولو أمر
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القارئ: ويتأكد استحبابه يف أوقات ثالثة عند الصالة ملا ذكران وإذا قام من النوم ملا روى حذيفة 
رضي هللا عنه قال )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه ابلسواك( متفق 

ته وألن السواك شرع نائم ينطبق فمه ويتغري والثالث عند تغري الفم مبأكول أو خلو معدعليه وألن ال
لتنظيف الفم وإزالة رائحته ويستحب يف سائر األوقات ملا روى شريح بن هانئ قال )سألت عائشة 

رضي هللا عنها أبي شيء كان يبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل بيته قالت ابلسواك( رواه 
 لم.مس

دخول املنزل من ابب املؤكد ألن الشيخ: والصحيح أن األخري من ابب املتأكدات ألن السواك عند 
النيب صلى هللا عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته ابلسواك وجعل املؤلف هذا من ابب 

 واك.االستحباب املطلق فيه نظر ألهنا رضي هللا عنها قيدته أول ما يبدأ إذا دخل بيته ابلس
للصائم بعد الزوال ألنه يزيل  القارئ: قال ابن عقيل ال خيتلف املذهب أنه ال يستحب السواك

خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك وألنه أثر عبادة مستطاب شرعا 



يكره ألن فلم تستحب إزالته كدم الشهداء وهل يكره على روايتني إحدامها يكره لذلك والثانية ال 
ما ال أحصي يتسوك وهو صائم( قال  عامر بن ربيعة قال )رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 الرتمذي هذا حديث حسن ويستاك بعود لني
الشيخ: الصحيح أنه ال يكره للصائم بل يستحب كغري الصائم أوال لعمومات األدلة أن الرسول عليه 

ميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة( والثاين أنه ورد حديث الصالة والسالم قال )لوال أن أشق على أ
 فيه نظر )خري خصال الصائم السواك( والثالث حديث عامر بن ربيعة. وإن كان

 
 * هنا سقط سطرين مل يعلق عليهما الشيخ رمحه هللا تعاىل *

وحيتمل أن القارئ: فإن استاك أبصبعه أو خرقة مل يصب السنة ألهنا مل ترد به وال يسمى سواكا 
 يصيب ألنه حيصل من اإلنقاء بقدره
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الشيخ: الصحيح أنه يصيب السنة وقد روي ذلك عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه مثل إذا 
استاك أبصبعه عند املضمضة يف الوضوء مثال فال أبس يصيب السنة ولكن ال شك أن التسوك 

 ابلعود أطيب.
 فصل

ف اإلبط وحلق العانة ملا روى أبو هريرة رضي ظفار وقص الشارب ونتالقارئ: ومن السنة تقليم األ
هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه )الفطرة مخس اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم 

 األظافر ونتف اإلبط( متفق عليه
 نفسه( متفق عليه. القارئ: وجيب اخلتان ألنه من ملة إبراهيم فإنه روي )أن إبراهيم عليه السالم خنت

لشيخ: تعبري املؤلف فإنه روي مث يقول متفق عليه هذا يعترب عند احملدثني خطأ ملاذا؟ ألن روي صيغة ا
متريض وتضعيف للحديث فكيف يقال روي مث يقال متفق عليه والصواب أن يقال فإنه ثبت أو فإنه 

 صح
َنا إِّلَْيَك أَ  ( وألنه جيوز  123 إِّبـَْراهِّيَم( )النحل: من اآليةنِّ اتَّبِّْع مِّلَّةَ القارئ: وقد قال هللا تعاىل )مثمَّ َأْوَحيـْ

كشف العورة من أجله ولوال أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب فإن كان كبريا وخاف على 
 نفسه من اخلتان سقط وجوبه
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جال والنساء وهذا هو الشيخ: بني املؤلف رمحه هللا أن اخلتان واجب وظاهر كالمه وجوبه على الر 
ل والنساء والقول الثالث الوسط أنه واجب املذهب والقول الثاين عكس ذلك أنه سنة يف حق الرجا
النساء أن الرجال لو بقي الرجل غري خمتون يف حق الرجال سنة يف حق النساء والفرق بني الرجال و 

وضره أيضا من الناحية الشرعية ألنه احتقن البول فيما بني احلشفة والقلفة وضره من الناحية البدنية 
قول املؤلف رمحه هللا سوف حيصل عليه ضرر يف طهارته أما املرأة فال حيصل فيها هذا احملذور و 

َنا إِّ  ( وأن إبراهيم 123لَْيَك َأنِّ اتَّبِّْع مِّلََّة إِّبـَْراهِّيَم حنيفاً( )النحل: من اآليةلالستدالل عليه )مثمَّ َأْوَحيـْ
ل هبذا له وجه قوي وأما استدالله أبنه جيوز فيه كشف العورة وكشف العورة حرام خنت نفسه االستدال

ما لو جب ففيه نظر ألن كشف العورة يباح مبا ليس بواجب ابإلمجاع كوال يستباح احلرام إال بوا
احتاج اإلنسان للدواء يف عورته فإنه جيوز أن تكشف عورته وينظر إليها مع أن الدواء ليس بواجب 

 أيضا لو كان وكذلك
 

ألن ال حيسن حلق عانته وليس عنده زوجه واحتاج إىل شخص حيلقها فإنه ال أبس ولو نظر إىل العورة 
ضح من هذا وهو أنه يستدل للوجوب هذا حاجة ولكن االستدالل الذي استدل به بعض العلماء أو 

اخلتان فيه قطع وال أبن اإلنسان ال حيل له أن يقطع شيئا من بدنه ال من جلده وال من أعضائه و 
 يستباح احلرام إال بواجب

 السائل: ما أدلة الذين يقولون ابلسنة مطلقا؟
ر اخلتان وقص قولون ابلسنية مطلقا قالوا ألن الرسول قال )الفطرة مخس وذكالشيخ: الذين ي

 الشارب وتقليم األظفار( وهذه غري واجبة ومل أيتِّ دليل خاص يدل على وجوب اخلتان.
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 ب فرائض الوضوء وسننهاب
القارئ: أول فرائضه النية وهي شرط لطهارة األحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم لقول النيب 

صلى هللا عليه وسلم )إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى( متفق عليه وألهنا عبادة حمضة 



عن القصد ويقال نواك هللا خبري أي الة وحمل النية القلب ألهنا عبارة فلم تصح من غري نية كالص
قصدك به وحمل القصد القلب وال يعترب أن يقول بلسانه شيئا فإن لفظ مبا نواه كان آكد وموضع 

وجوهبا عند املضمضة ألهنا أول واجباته ويستحب تقدُيها على غسل اليدين والتسمية لتشمل 
فإن عزبت يف أثنائه جاز ألن  يستحب استدامة ذكرها يف سائر وضوئهمفروض الوضوء ومسنونه و 

يف أول العبادة تشمل مجيع أجزائها كالصيام وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسري وعزبت عنه  النية
 يف أوهلا جاز ألهنا عبادة فلم يشرتط اقرتان النية أبوهلا كالصيام
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ية فرض وشرط وفرائض الوضوء الشيخ: املؤلف رمحه هللا ذكر فرائض الوضوء ستة قال أوهلا النية والن
ركان الوضوء لكن مسوها فرائض من ابب أهنا مفروضة والبد ما البد يف الوضوء منها وهي يف احلقيقة أ
ها القلب وهذا صحيح وذكر أنه ال يعترب أن يقوهلا بلسانه منها مث ذكر املؤلف رمحه هللا أن النية حمل

ره أنه يستحب النطق هبا أي أن يقول عند وهذا صحيح ولكنه قال إن نطق هبا فهو آكد فظاه
صحيح والصحيح أن النطق الوضوء نويت أن أتوضأ وعند الغسل نويت أن أغتسل ولكن هذا غري 

 عليه وسلم مل يعلم أمته النطق ابلنية ومل ينطق هبا أيضاً ابلنية بدعة وغري مشروع ألن النيب صلى هللا
عليه فيعين أنه عبادة والعبادة ال جتوز إال بشرع فالصواب  والنطق ابلنية وال سيما إذا قلنا أنه يثاب

ذلك اجلهر بذلك ويذكر أن شخصا من الناس كان يف  أن النطق ابلنية ليس بسنة بل بدعة وأبدع من
ما كرب اإلمام قال اللهم إين نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات هلل عز وجل خلف املسجد احلرام فل

جبانبه رجل فأمسك بيده قال اصرب ابقي عليك فقال ماذا بقي كل شي قلته إمام املسجد احلرام وإذا 
 لرجلقال ابقي عليك اليوم والتاريخ فا

 
ي ملن؟ تصلي هلل وتتطهر هلل فال حاجة تفطن هلذا الشيء وأنه ال داعي للكالم ابلنية ألنك إمنا تصل

وهو املضمضة وتسن عند أول أن خترب هللا بذلك مث ذكر أن النية جتب عند أول واجب يف الوضوء 
ن يقدمها بيسري املسنوانت وهو غسل الكفني الذي يتقدم املضمضة واالستنشاق وذكر أنه ال أبس أ

 مت بزمن يسري فال أبسوأهنا لو عزبت عن خاطره يعين غفل عنها ولكنها تقد
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رة ألمر ال يستباح إال هبا  القارئ: وصفتها أن ينوي رفع احلدث أي إزالة املانع من الصالة أو الطها
بغسله قراءة القرآن صح ألنه يتضمن رفع كالصالة والطواف ومس املصحف وإن نوى اجلنب 

ودخول بيته واألكل مل يرتفع حدثه ألنه  احلدث وإن نوى بطهارته ما ال تشرع له الطهارة كلبس ثوبه
رآن وجتديد الوضوء وغسل ليس مبشروع أشبه التربد وإن نوى ما يستحب له الطهارة كقراءة الق

ع احلدث أشبه اجلمعة واجللوس يف املسجد والنوم فكذلك يف إحدى الروايتني ألنه ال يفتقر إىل رف
هذا وهو غري حمدث وقد نوى ذلك فينبغي أن  لبس الثوب واألخرى يرتفع حدثه ألنه يشرع له فعل

 حتصل له وألهنا طهارة صحيحة فرفعت احلدث كما لو نوى رفعه.
يخ: اآلن يف كيفية النية ماذا ينوي؟ فهمنا اآلن أن النية فرض وإن شئتم فقولوا شرط لكن كيف الش

 ها هلا صور:النية؟ كيفيت
 من الصالة وحنوها. األول أن ينوي رفع احلدث واحلدث هو الوصف املانع

يف قلبه رفع الثاين أن ينوي الطهارة ملا ال يباح إال بطهارة يعين ينوي أنه تطهر ليصلي وال يكون 
 احلدث يعين ال ينوي رفع احلدث لكن ينوي الطهارة للصالة فهنا يرتفع حدثه.

ة القرآن فهنا يرتفع ينوي الطهارة ملا تسن له الطهارة مثل أن ينوي الطهارة لقراء الصورة الثالثة أن
 حدثه ألن الطهارة لقراءة القرآن تتضمن رفع احلدث ولو مل يرتفع مل يكن متطهراً 

رة الرابعة أن ينوي الطهارة ملا ال تسن له الطهارة مثل أن ينوي الطهارة للبس ثوبه قال أحب أن الصو 
ع له الطهارة أي ال يسن ب على طهارة فهذا ال يرتفع حدثه ملاذا؟ ألن لبس الثوب ال تشر ألبس الثو 

 ملن أراد أن يلبس ثوبه أن يتطهر فال تشرع
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فيه شيء من النظر ألن اجلمعة جتب هلا له الطهارة غسل اجلمعة وهذا واملؤلف أدخل يف نية ما تسن 
الطهارة ولكن ال جيب الغسل فالغسل مسنون ال عن حدث واملسألة اليت ذكر ما تسن له الطهارة 

به إذا نوى ما تسن له الطهارة يعين تطهر أي طهارة عن حدث لكنها ليست بواجبة فبينهما فرق انت
اجلمعة  وى عمال يرتفع به احلدث أليس كذلك؟ ويرتفع احلدث وإذا نوى غسللقراءة القرآن فهنا ن

فقد نوى عمال ليس عن حدث حىت نقول إنه لو كان عليه جنابة الرتفع حدثه ألنه مل ينو الغسل عن 
من نوى الوضوء للقراءة عن حدث فهذا  حدث نوى غسال مسنوان للصالة ال عن حدث خبالف



فع أما غسل اجلمعة فليس عن حدث ولذلك فالذي يظهر يل أنه لو واضح أنه تطهر عن حدث ارت
ى غسل اجلمعة فقط وعليه جنابة فإنه ال يرتفع حدثه ألن غسل اجلمعة ليس عن حدث خبالف ما نو 

معة جتديد الوضوء فإنه من املشروع لو تطهر للقراءة فإن طهارته هنا عن حدث وأشبه ما لغسل اجل
 ئه األول من املشروع إذا جاءت الصالة الثانية أن يتوضأ هذا هوإذا توضأ اإلنسان وصلى بوضو 

الذي يشبه غسل اجلمعة ألن هذا الوضوء ليس عن حدث ولكنه طهارة مشروعة وقد ذكروا رمحهم 
كن انسيا حدثه فإنه ال يرتفع ألنه يكون هللا أنه لو نوى جتديدا مسنوان انسيا حدثه ارتفع فإن مل ي

أن تنتبهوا  لتجديد ال يشرع إال إذا كان اإلنسان على طهارة لذلك حنثكم علىحينئذ متالعبا إذ أن ا
هلذه املسألة مسألة غسل اجلمعة إذا كان على اإلنسان جنابة أن ينتبه عند االغتسال فينوي الغسل 

ت اجلنابة وكفى عن غسل اجلمعة وإن نوامها مجيعا فهذا أكمل للجنابة وإذا نوى الغسل للجنابة ارتفع
هللا هذا األكمل أن ن هل األكمل أن يغتسل لكل واحد منهما غسال؟ قال ابن حزم رمحه ولك

يغتسل للواجب أوال مث للمسنون اثنيا وذهب إليه بعض الفقهاء رمحهم هللا لكن إذا اغتسل ابلنيتني 
 فإمنا األعمال ابلنيات.
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ا جيزئه وضم إليه ما ال ينافيه فأشبه ما القارئ: وإن نوى رفع احلدث والتربد صحت طهارته ألنه أتى مب
العبادة واإلدمان على السهر فإن نوى طهارة مطلقة مل تصح ألن منها ما ال يرفع لو نوى ابلصالة 

 احلدث وهو الطهارة من النجاسة.
كل حال هذا التعليل عليل ألن الذي يتوضأ وينوي طهارة مطلقة ال خيطر بباله أنه يريد   الشيخ: على

نجاسة وقد ال يكون على أعضائه جناسة فإذا نوى طهارة مطلقة فالصحيح أهنا تصح لكن غسل ال
 ون نواها ألجل الصالة مثالبشرط أن يك

ث لو كان انسياً حدثه واغتسل السائل: ابلنسبة لغسل اجلمعة هل يقاس على جتديد الوضوء حبي
 للجمعة يرتفع حدثه؟

 رتفع احلدث احلدث مرتفع ما فيه حدث أصالالشيخ: حيتاج إىل أتمل ألن التجديد أصله م
 يرفع احلدث وهو الطهارة من النجاسة وإن القارئ: فإن نوى طهارة مطلقة مل تصح ألن منها ما ال

قال أبو بكر ال يرتفع ألنه مل ينوه فأشبه إذا مل ينو  نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غريه على وجهني
تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع مجيعها وإن نوى صالة شيئا وقال القاضي يرتفع ألن األحداث 



 واحدة
 ط فنوى الوضوء عن البول فقط فهل يرتفع حدثه؟ فيها قوالن:الشيخ: هنا قوالن إنسان ابل وتغو 

 نه مل ينو الثاين.القول األول أنه ال يرتفع أل
 

ل مثال فقد ارتفع ومل يكن والقول الثاين يرتفع ألن احلدث معىن ال يتجزأ فإذا ارتفع احلدث عن البو 
إذا خرجت منه حدث وليس اإلنسان إذا ابل حصل له حدث وإذا تغوط حصل له حدث آخر و 

ن البول ارتفع ريح حصل منه حدث اثلث من حيث املعىن أليس كذلك إذًا إذا نوى رفع احلدث م
فع غريه فهنا ال ولكن هناك قول اثلث مل يذكره املؤلف يقول إذا نوى عن حدث معني ال على أن يرت

ا نوى ارتفاع احلدث من يرتفع واستدلوا بعموم قوله صلى هللا عليه وسلم )إمنا األعمال ابلنيات( وهذ
والذي يظهر يل اإلطالق أنه إذا  البول ال من الريح مثال فيكون له عمله ابرتفاع البول دون الريح

 نوى رفع احلدث عن حدث معني ارتفع عن اجلميع
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ن نوى صالة واحدة نفال أو فرضا ال يصلي غريها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء ألن احلدث ئ: وإالقار 
إذا ارتفع مل يعد إال لسبب جديد ونيته للصالة تضمنت رفع احلدث وإن نوى نية صحيحة مث غري 

ة للتربد فإن أعاد غسل العضو بنية الطهار نيته فنوى التربد يف غسل بعض األعضاء مل يصح ما غسله 
 صح ما مل يطل الفصل.

 فصل
يقول بسم هللا وفيها روايتان إحدامها أهنا واجبة يف طهارات األحداث كلها اختارها أبو القارئ: مث 

بكر ملا روى أبو سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ))ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه(( 
خلالل الذي الثانية أهنا سنة اختارها اخلرقي قال امحد حديث أيب سعيد أحسن شيء يف الباب و قال أ

استقرت الرواايت عنه أنه ال أبس به إذا ترك التسمية ألهنا عبادة فال جتب فيها التسمية كغريها 
 وضعف أمحد احلديث فيها وقال ليس يثبت يف هذا حديث واختلف من أوجبها يف سقوطها ابلسهو

دة تشتمل على طهارة ومنهم من أسقطها ألن الطهارة عبافمنهم من قال ال تسقط كسائر واجبات ال
مفروض ومسنون فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصالة واحلج فإن ذكرها يف أثناء وضوئه مسى 

 حيث ذكر وحمل التسمية اللسان ألهنا ذكر.
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ا طهارة األحداث الشيخ: هذه القطعة من كالم املؤلف فيها الكالم على التسمية يف الطهارات كله
أهنا سنة لضعف احلديث وهو قول )ال ففيها أوال روايتان رواية ابلوجوب ورواية ابلسنية والراجح 

أمحد ال يثبت يف هذا الباب شيء ومعىن يف هذا وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( فقد قال اإلمام 
عليه وسلم مل يذكروا أنه كان  الباب أي يف هذه املسألة، وألن الذين وصفوا وضوء النيب صلى هللا

فالصحيح أهنا  يسمي حديث عثمان وغريه يف صفة ضوء النيب صلى هللا عليه وسلم مل يذكروا التسمية
تسقط ابلسهو أو ال؟ فاملشهور من املذهب أهنا تسقط  سنة مث القائلون ابلوجوب اختلفوا هل

ه القاعدة أن الشارع ال ينفي العبادة إال ابلسهو والقول الثاين أهنا ال تسقط ابلسهو وعللوا ذلك هبذ
كسائر األركان وهذا النتفاء شرط صحتها فإذا كانت التسمية من شرط الصحة مل تسقط ابلسهو  

قول املؤلف معلال السقوط ابلسهو أبن الوضوء عبادة اشتملت  أقيس أهنا ال تسقط ابلسهو وأما
ة واحلج فهذا القياس غري صحيح أوال على مفروض ومسنون فكان منها ما يسقط ابلسهو كالصال

ليست واجبات ألن واجبات الصالة ليست تسقط ابلسهو بل جترب بسجود السهو واثنيا يف احلج 
بدل عند مجهور أهل العلم وهو فدية فالقياس غري صحيح احلج تسقط ابلسهو إىل غري بدل بل إىل 

ألهنا عبادة علق عليها صحة الوضوء فلم فالقائلون ابلوجوب األقيس من قوهلم أهنا ال تسقط ابلسهو 
لسالم )ال صالة ملن مل تسقط ابلسهو كما مل تسقط الفاحتة ابلسهو حيث قال النيب عليه الصالة وا

بني هذا القياس وبني قياس املؤلف وجدت أيهما الصحيح؟ وجدت  يقرأ أبم الكتاب( وإذا مجعت
كر اسم هللا عليه( كقوله )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة القياس هو ما ذكرانه ألن قوله )ال وضوء ملن مل يذ 

فيها ال تصح إال به لكن الصحيح أهنا الكتاب( فإذا علق الشارع صحة العبادة على شيء فهو ركن 
والقائلون ابلسنية عللوا أبنه ال دليل على الوجوب واألصل عدم الوجوب وبراءة ليست بواجبة، 

 الذمة
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 ئ البسملة أثناء الوضوء؟ل ابلوجوب هل جتز السائل: على القو 
 الشيخ: إذا نسي ومل يذكر إال يف أثناء الوضوء جتزئ.



 السائل: هل يبدأ من جديد؟
 الشيخ: ال ما يبدأ من جديد ولكن إذا نسي حىت انتهى سقطت التسمية.

 لوضوءهنا ذكر وموضعها بعد النية ليكون مسميا على مجيع االقارئ: وحمل التسمية اللسان أل
 

 فصل
وعبد هللا بن زيد رضي هللا عنهما وصفا وضوء رسول هللا القارئ: مث يغسل كفيه ثالاث ألن عثمان 

صلى هللا عليه وسلم فقاال )فأفرغ على يديه من إانئه فغسلهما ثالث مرات( متفق عليهما وألن 
كان مل يقم من نوم الليل ىل األعضاء ففي غسلهما احتياط جلميع الوضوء مث إن  اليدين آلة نقل املاء إ

و هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا استيقظ أحدكم من فغسلهما مستحب ملا روى أب
نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما اإلانء ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت يده( متفق عليه ومل يذكر 

جوب يف غريها وإن قام من نوم الليل ثالاث فتخصيصه هذه احلالة ابألمر دليل على عدم الو البخاري 
 حدامها أنه واجبففيه روايتان إ

الشيخ: هذا دليل لكنه كما رأيتم دليل ابملفهوم ولو أن املؤلف استدل ابآلية الكرُية لكان أحسن 
لموا ومجموَهكمْم(وهي قوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا قم  ( 6)املائدة: من اآلية ْمتمْم إِّىَل الصَّالةِّ فَاْغسِّ

ل الوجه وحينئذ يكون غسل اليدين قبل غسل الوجه إمنا ثبت بفعل ومل يذكر غسل اليدين قبل غس
 الرسول صلى هللا عليه وسلم ال أبمره وال أبمر هللا والفعل يدل على السنية ال على الوجوب.

 نينا أهنا سنة؟قلنا إهنا سنة وقرران تضعيف احلديث فعلى أي شيء ب السائل: التسمية
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الشيخ: هذا سؤال له وجه يقول إذا ضعف احلديث فمن أين يكون لنا السنية وقد ذكر صاحب 
النكت على احملرر وهو ابن مفلح تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية أن احلديث إذا كان ضعيفا ومل يكن 

ديث هنيا ومل يكن ا كان احلحباب وإذضعفه شديدا فإنه ال يقوى على اإلجياب لكن فيه مساغ لالست
الضعف شديدا فإنه ال يقوى على التحرمي ولكن يكون فيه مساغ للكراهة ويكون القول ابالستحباب 

 يف ابب األمر وابلكراهة يف ابب النهي من ابب االحتياط أما إن كان الضعف شديدا فال يؤخذ به
 دورة املياه فهل يسمي بقلبه؟نسان يف كان اإل  السائل: ذكر املؤلف أن حمل التسمية اللسان لكن إذا

الشيخ: إذا قلنا أبنه ال أبس بذكر هللا يف حال اخلالء كما هو أحد القولني يف املسألة فليسم حىت لو 



قلنا ابالستحباب حلديث عائشة كان النيب صلى هللا عليه وسلم يذكر هللا على كل أحيانه يعين يف كل 
لكراهة فإن قلنا بوجوب التسمية مسى ألن الكراهة ال قلنا اب الء وإذاحني ومنها إذا كان على اخل

 تسقط الواجب وإن قلنا ابستحباهبا مل يسم ألن مقتضي الكراهة أقوى من مقتضي االستحباب.
القارئ: وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحدامها أنه واجب اختارها أبو بكر لظاهر األمر فإن 

 ألن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا وإن ء مستعمالصار املاغمسهما قبل غسلهما 
 غسلهما دون الثالث مث غمسهما فكذلك ألن النهي ابق وغمس بعض يده كغمس مجيعها

 
ويفتقر غسلهما إىل النية ألنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء والرواية الثانية ليس بواجب اختارها 

شبهت سائر األعضاء وتعليل احلديث يدل على جناسة فأليه وال اخلرقي ألن اليد عضو ال حدث ع
أنه أريد به االستحباب ألنه علل بوهم النجاسة فال يزال اليقني ابلشك فإن غمسهما يف املاء فهو 

 ابق على إطالقه
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الشيخ: يعين على هذه الرواية إن غمسهما على هذه الرواية وهي رواية القول بعدم الوجوب 
ملاء ابق على إطالقه حىت على الرواية القائلة بوجوب الغسل ألن النهي إمنا هو والصحيح أن ا

ة منه قال )فال يغمس يده يف اإلانء يل على أن املاء ينجس أو متتنع الطهار لالحتياط وليس فيه دل
حىت يغسلهما ثالاث فإن أحدكم ال يدري أين ابتت يده( ومعلوم أن اإلنسان يدري أين ابتت يده فأين 

 تت حسا؟اب
على الفراش ما قطعت يدري هذا ويدري أهنا قد لفت ويدري أن عليه السراويل ال ُيكن أن تتصل 

 يشعر كل هذا يدري وكل هذا غري مراد للرسول صلى يث البفرجه حىت يقال تلوثت بنجاسة من ح
ن نفعل ما هللا عليه وسلم ولكن نقول )ال يدري أين ابتت( من أمور الغيب هذا من أمور الغيب وحن

أمران به وما ال تدركه عقولنا علينا فيه التسليم وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا لعل املعىن أن الشيطان 
اسة واستنبط ذلك من قول النيب عليه الصالة والسالم )إذا استيقظ بنج قد يلعب بيده ويلوثها

نشعر أبن على خياشيمنا  أحدكم من نومه فليستنثر ثالاث فإن الشيطان يبيت على خيشومه( وحنن ال
شياطني لكن هذا خرب النيب عليه الصالة والسالم فرمبا تكون اليد كذلك يعبث هبا الشيطان وحنن ال 

يطان بنا من أمور الغيب اليت ال تدرك ابحلس وما قاله رمحه هللا وجيه ال شك الش نشعر ألن عبث



ها قبل إدخاهلا اإلانء ثالاث تعبدا يعين أننا والفقهاء يرون أن هذا من ابب التعبد وهلذا قالوا جيب غسل
 ال نعلم عن علتها.

احلديث وإن كان ضعفه إن  السائل: أحسن هللا إليك الذين قالوا بوجوب التسمية يف الوضوء قالوا
بعض أهل العلم فقد حسنه آخرون والتعليل أبن الذين نقلوا وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم مل 

ن حنن ال نقول أبن اجلهر واجب ورمبا أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسى ومل يذكروا تسميته يقولو 
 جيهر ابلتسمية ومل يسمع.
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الشيخ: عثمان رضي هللا عنه دعا بوضوء ملا سئل كيف يتوضأ الرسول صلى هللا عليه وسلم فتوضأ 
دان قاعدة وهي )عدم الذكر أمام الناس ومل يسم ومثل هذا كتمان يف موضع احلاجة إىل البيان لكن عن

ت الشيء مث ذكر مسألة من املسائل ومل يذكر نقول ليس ذكرًا للعدم( وهذه القاعدة إمنا تنفعك إذا ثب
 عدم الذكر ليس ذكرا للعدم.

 السائل: لكن لو اعتقد أحد صحة احلديث يف هذا؟
ية شرطاً وليس الشيخ: لو اعتقد أن احلديث صحيح للزمه على مقتضى القواعد أن تكون التسم

 سألة.واجباً فقط وال تسقط ابلنسيان كما هي الرواية الثانية يف امل
 

 السائل: ما الراجح يف غسل اليدين؟
الشيخ: الظاهر أن األصل يف النهي التحرمي واحلديث )فال يغمس يده حىت يغسلها( واألصل يف 

غري معلومة لنا وإذا كانت غري  النهي التحرمي ال سيما وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم علل بعلة
 أنه ال جيوز لإلنسان إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده معلومة فإننا ال نعلم انتفاءها فالذي يظهر يل

 يف اإلانء حىت يغسلها ثالاث لكن لو فعل وغمس فاملاء ابٍق على إطالقه أي على طهوريته.
 فصل

ء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر أنه القارئ: مث يتمضمض ويستنشق ألن كل من وصف وضو 
لموا ومجموَهكمْم( )املائدة: من اآليةمتضمض واستنشق ومها واجبان يف الطه ( 6ارتني لقوله تعاىل )فَاْغسِّ

ومها داخالن يف حد الوجه ظاهران يفطر الصائم بوصول القيء إليهما وال يفطر بوضع الطعام فيهما 
صل الرضاع بوصول اللنب إليهما وجيب غسلهما من النجاسة وال حيد بوضع اخلمر فيهما وال حي



 يةفيدخالن يف عموم اآل
 الشيخ: كل هذه تعليالت جيدة تدل على أن الفم يف حكم الظاهر.
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القارئ: وعنه االستنشاق وحده واجب ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا 
دكم فليجعل يف أنفه ماء مث لينتثر( متفق عليه وعنه أهنما واجبان يف عليه وسلم ))إذا توضأ أح

وجيب فيها غسل ما حتت الشعور وحتت اخلفني، الكربى دون الصغرى ألهنا طهارة تعم مجيع البدن 
ويستحب املبالغة فيهما إال أن يكون صائما ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال للقيط بن صربة 

ق إال أن تكون صائما( حديث صحيح وصفة املبالغة اجتذاب املاء ابلنفس إىل )وابلغ يف االستنشا
ارة املاء يف أقاصي الفم وال جيعله وجورا وهو خمري بني أقصى األنف وال جيعله سعوطا ويف املضمضة إد

أن ُيضمض ويستنشق ثالاث من غرفة أو من ثالث غرفات ألن يف حديث عبد هللا بن زيد )أن النيب 
 عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثالاث( ويف لفظ )أدخل يده يف صلى هللا

ثالث غرفات( متفق عليهما وإن شاء فصل بينهما ألن جد اإلانء فمضمض واستنشق واستنثر ثالاث ب
طلحة بن مصرف قال )رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفصل بني املضمضة واالستنشاق( رواه 

ال جيب الرتتيب بينهما وبني الوجه ألهنما منه لكن تستحب البداءة هبما اقتداء برسول هللا أبو داود و 
 صلى هللا عليه وسلم.

 
خ: والصحيح أن املضمضة واالستنشاق واجبان يف الطهارتني الصغرى والكربى لعموم األدلة الشي

 هما ثالث صفات:وللتعليالت اليت ذكرها املؤلف رمحه هللا وتبني مما قال املؤلف أن في
األوىل يتمضمض ثالاث من كف واحدة ويستنشق ثالاث من كف واحدة يعين أيخذ كفا واحدا 

ث مرات وهذا يف احلقيقة فيه صعوبة جدا ألن املاء سوف ينزل قبل أن يتمضمض ويستنشق ثال
الذي  تكمل ثالث مرات لكننا أنخذ منه البساطة يف استعمال الَوضوء ألن الوضوء ابلفتح هواملاء

 يتوضأ به.
الوجه الثاين أن تتمضمض بثالث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق وهذا أقل صعوبة من 

 األول.
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والثالث أن تتمضمض ثالاث بثالث غرفات منفصالت وتستنشق ثالاث بثالث غرفات منفصالت كل 
 هذا من السنة كما قال املؤلف رمحه هللا

دث األكرب بعض الناس يذهب إىل احلمام ويصب على بدنه املاء دون أن السائل: يف الطهارة من احل
 إذا انتهى من غسله يتمضمض ويستنشق؟ يستنشق ويتمضمض مث

 الشيخ: ال أبس أن يتمضمض ويستنشق بعد االغتسال.
 فصل

لموا ومجموَهكمْم( )املائدة: من  ( 6اآليةالقارئ: مث يغسل وجهه وذلك فرض ابإلمجاع لقوله تعاىل )فَاْغسِّ
ألذن إىل األذن وحده من منابت شعر الرأس املعتاد إىل ما احندر من اللحيني والذقن طوال ومن ا

 عرضا وال اعتبار ابألصلع الذي ينحسر شعره عن انصيته وال األفرع الذي ينزل شعره على جبهته.
ىن اجلبهة مع الشيخ: هذا حد الوجه من منابت الشعر املعتاد وحده بعضهم حبد أوضح قال من منح

اجلبهة تزول به املواجهة الرأس هذا حده وال اعتبار ابلشعر النازل وال ابلشعر املنكمش ألن منحىن 
والذي يواجه هو ما كان دون منحىن اجلبهة وهذا احلد أصح أن نقول حده من منحىن اجلبهة إىل 

زل شعره ينبت له شعر يف أسفل اللحية قال املؤلف ال عربة ابألصلع وال ابألفرع فاألفرع الذي ين
بسبب الكرب وقد يكون وراثة وقد اجلبهة واألنزع الذي احنسر شعر رأسه عن انصيته وهذا قد يكون 

 يكون ملرض املهم أنه يوجد.
مسألة: السعوط ما استنشق من األنف يعين ما دخل إىل املعدة من األنف يسمى سعوطا والوجور ما 

ان ما يستطيع أن يتلقى الطعام على العادة فيدخلونه من جانب دخل من جانب الفم ألن املريض أحيا
 الفم ويسمى هذا وجور.
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القارئ: فإن كان يف الوجه شعر كثيف يسرت البشرة مل جيب غسل ما حتته ألنه ابطن أشبه ابطن أقصى 
ه أن النيب األنف ويستحب ختليله ألن النيب صلى هللا عليه وسلم خلل حليته وروى أنس رضي هللا عن

ماء فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته وقال هكذا صلى هللا عليه وسلم )كان إذا توضأ أخذ كفا من 
أمرين ريب عز وجل( رواه أبو داود وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وإن كان بعضه 

اللحية  خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة اخلفيف معه وسواء يف هذا شعر



الوجه أشبهت اللحية، ويف املسرتسل من اللحية  واحلاجبني والشارب والعنفقة ألهنا شعور معتادة يف
 عن حد الوجه روايتان إحدامها ال جيب غسله ألنه شعر انزل عن حمل الفرض أشبه الذؤابة يف الرأس.

هو من الوجه أو ال  الشيخ: اآلن فهمنا أن ما اسرتسل من اللحية عن حد الوجه يعين ما نزل هل
عن أمحد رواية أنه جيب والتعليل ليس كما قال املؤلف أنه يعين هل جيب غسله أو ال؟ فيه روايتان 

شعر انبت يف حمل الفرض فكان كاحلاجب بل يقولون التعليل ألنه حتصل به املواجهة فيكون من 
ارج عن حد الوجه بناًء على أن الوجه والرواية الثانية ال جيب غسل املسرتسل من شعر اللحية ألنه خ

 اسرتسل الوجه هو البشرة فقط دون ما
 مسألة: ختليل اللحية اليلزم منه إدخال األصابع.
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القارئ: والثانية جيب ألنه انبت يف بشرة الوجه أشبه احلاجب ويدخل يف حد الوجه العذار وهو 
والعارض الذي حتت العذار والذقن  الشعر الذي على العظم الناتئ مست صماخ األذن إىل الصدغ

ما الشعر يف فودي الرأس ألهنما من وهو جمتمع اللحيني وخيرج منه النزعتان ومها ما ينحسر عنه
الرأس لدخوهلما فيه والصدغ وهو الذي عليه الشعر يف حق الغالم حماذ لطرف األذن األعلى ألنه 

حه النيب صلى هللا عليه وسلم مع رأسه يف شعر متصل ابلرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره وقد مس
غضوان وشعورا ودواخل وخوارج وُيسح مآقيه  حديث الربيع ويستحب أن يزيد يف ماء الوجه ألن فيه

ويتعاهد املفصل وهو البياض الذي بني اللحية واألذن فيغسله وال جيب غسل داخل العينني وال 
 يستحب ألنه ال يؤمن الضرر من غسلهما.

 ذي يظهر يل أن املسرتسل من اللحية من الوجه وجيب غسله.مسألة: ال
 فصل

( )املائدة: القارئ: مث يغسل يديه إىل املر  فقني وهو فرض ابإلمجاع لقوله تعاىل )َوأَْيدَِّيكمْم إِّىَل اْلَمَرافِّقِّ
 ( وجيب غسل املرفقني ألن جابرا رضي هللا عنه قال ))كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا6من اآلية

ون مبعىن مع  توضأ أمر املاء على مرفقيه(( رواه الدارقطين وفيه أدار املاء وهذا يصلح بياان ألن إىل تك
( أي مع هللا )َوال أَتْكملموا َأْمَواهَلمْم إِّىَل 52كقوله تعاىل )َمْن أَْنَصارِّي إِّىَل اَّللَِّّ( )آل عمران: من اآلية

 أظفاره وإن طالت ( وجيب غسل2َأْمَوالِّكمْم( )النساء: من اآلية
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( 52الشيخ: استشهاده ابآليتني فيه نظر ألن قوله تعاىل: )َمْن أَْنَصارِّي إِّىَل اَّللَِّّ( )آل عمران: من اآلية
مضمن يعين من أنصاري خملصا حىت نصل إىل هللا وقوله تعاىل: )َوال أَتْكملموا َأْمَواهَلمْم إِّىَل َأْمَوالِّكمْم( 

مضمن واملعىن ال تضموا أمواهلم إىل أموالكم يعين ابألكل وغري األكل  ( كذلك2اآلية)النساء: من 
لكن الدليل من السنة أصح مما ذكره عن رواية الدارقطين وهو حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم أن 

النيب صلى هللا عليه وسلم غسل ذراعيه حىت أشرع يف العضد وال ُيكن أن يشرع يف العضد إال إذا 
 و استدل به املؤلف لكان أجود.قني ولاملرف غسل
 فصل

( )املائدة:  القارئ: مث يغسل يديه إىل املرفقني وهو فرض ابإلمجاع لقوله تعاىل )َوأَْيدَِّيكمْم إِّىَل اْلَمَرافِّقِّ
( وجيب غسل املرفقني ألن جابرا قال )كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا توضأ أمر املاء 6من اآلية

 قطين.الدار  ( رواهعلى مرفقيه
الشيخ: يقول املؤلف وهو فرض ابإلمجاع وقد انتقد بعض العلماء املتأخرين مثل هذه الصيغة وقال 
ينبغي أن نقول وهو فرض ابلكتاب والسنة واإلمجاع ألن الكتاب مقدم مث السنة مث اإلمجاع ولكن 

اع من أجل قطع اإلمج ن يذكراملؤلف رمحه هللا وأمثاله الذين يصنعون مثل هذه الصيغة يريد هبا أ
النزاع مث يذكر مستنده فهنا ذكر اإلمجاع من أجل أن ال ينازع منازع خبالف الكتاب والسنة قد أييت 

إنسان ينازع ويقول ليس فيه داللة أو يقول فيه احتمال للتخصيص أوفيه كذا فيه كذا فإذا ذكر 
و جائز ابإلمجاع لقوله تعاىل تقول هس أن اإلمجاع مث ذكر مستنده فهذه وجهة نظر والصحيح أنه ال أب

أو لقول النيب صلى هللا عليه وسلم أو ماأشبه ذلك فتذكر اإلمجاع ألجل أن تقطع النزاع مث تذكر 
 مستنده
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القارئ: ألن جابرا قال )كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا توضأ أمر املاء على مرفقيه( رواه 
ا يصلح بياان ألن إىل تكون مبعىن مع كقوله تعاىل )َمْن أَْنَصارِّي إِّىَل اَّللَِّّ( الدارقطين وفيه أدار املاء وهذ

 (2هللا )َوال أَتْكملموا َأْمَواهَلمْم إِّىَل َأْمَوالِّكمْم( )النساء: من اآلية ( أي مع52)آل عمران: من اآلية
 الشيخ: أي مع أموالكم.

والسلعة ألن ذلك من يده وإن كانت له يد القارئ: وجيب غسل أظفاره وإن طالت واإلصبع الزائدة 



صبع وإن نبتت يف زائدة أصلها يف حمل الفرض وجب غسلها ألهنا انبتة يف حمل الفرض أشبهت اإل
العضد أو املنكب مل جيب غسلها وإن حاذت حمل الفرض ألهنا يف غري حمل الفرض فهي كالقصرية 

ما ألن إحدامها ليست أوىل من وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسله
 األخرى.

وإن تقلعت من وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها ألهنا متدلية من حمل الفرض 
إحدامها فالتحم رأسها ابألخرى وجب غسل ما حاذى حمل الفرض منها ألهنا كاجللد الذي عليهما 

وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من  فإن كانت متجافية يف وسطها غسل ما حتتها من حمل الفرض
 خيلو العضو حمل الفرض فإن مل يبق منه شيء سقط الغسل ويستحب أن ُيس حمل القطع ابملاء لئال

 من طهارته
الشيخ: هذا فيه نظر إذا كان القطع مثال من نصف العضد فال حاجة إىل أن يغسلها ألنه خرج من 

ته( يقال هذا خايل من طهارة شرعا ألن الطهارة إىل حمل الفرض وقوله )لئال خيلو العضو من طهار 
 العضد من املرفق. املرفقني لكن لو قطع من املفصل وجب أن يغسل رأس العضد ألن رأس

القارئ: وتستحب البداءة بغسل اليمىن من يديه ورجليه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ))كان حيب 
 ( متفق عليه.التيمن يف ترجله وتنعله وطهوره ويف شأنه كله
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الشيخ: يف ترجله يعين إصالح شعر الرأس وكان صلى هللا عليه وسلم له شعر رأس ويف احللق ملا حلق 
يف احلج بدأ ابليمني وأما تنعله فهو لبس النعل ومثله لبس اخلف ومثله لبس الثوب تبدأ ابليمني وأما 

ه( فهو يعين يف مجيع أموره إال ما يف شأنه كلا قوهلا )و طهوره فهو الوضوء والغسل يبدأ ابليمني وأم
ورد الشرع فيه ابلبداءة ابليسار كدخول اخلالء مثال واخلروج من املسجد وقد ذكر الفقهاء رمحهم هللا 
قاعدة فقالوا )اليسرى تقدم لألذى واليمىن ملا عداه( فيشمل ما فيه اإلكرام وما ال إكرام فيه وال أذى 

هذا وال هذا فتقدم اليمىن إال يف األذى وهلذا هني عن االستنجاء  أذى أو ال ا إكرام أوألن األمور إم
ابليمني واالستجمار هبا ألن هذا أذى وكذلك إزالة النجاسة إذا أردت أن تفرك جناسة وأمكنك أن 

فركه تفركها ابليسرى فافركها ابليسرى وال تفركها ابليمىن يعين لو تنجس الثوب وأردت أن تغسله فا
ى، واالستنثار يكون ابليسار والتسوك يكون ابليسار وقال بعضهم ابليمني ألنه سنة ار ألنه أذابليس

وفصل بعضهم فقال إن تسوك تطوعا فباليمني وإن تسوك تنظفا فباليسار ألنه إزالة أذى إن تسوك 



 وأما سوك ابليمنيتطوعا مثل أن يتسوك عند الصالة وفمه نظيف ما فيه بقااي طعام وال غريه فهنا يت
 تسوك للطعام أو للقيام من النوم أو ما أشبه إذا
 

ذلك فباليسار وهذا تفصيل حسن مع أن املسألة كلها األمر فيها واسع لكن من أين يبدأ يف الفم من 
 اليمني أو من اليسار؟ من اجلانب اليمني

ليمني البداءة اب قال يستحب السائل: أحسن هللا إليكم يف غسل اليدين السنة وردت ابليمني واملؤلف
 فلماذا مل يقل جيب؟

 الشيخ: لعموم اآلية )َوأَْيدَِّيكمْم( ومل يذكر هللا شيء فيكون فعل الرسول على سبيل االستحباب
القارئ: فإن بدأ ابليسرى جاز ألهنما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه وأيديكم وأرجلكم فجمع 

 بينهما.
 فصل
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كمْم( )املائدة: من اآلية فرض بغري خالف لقوله تعاىلالقارئ: مث ُيسح رأسه وهو  ( 6)َواْمَسحموا بِّرمؤموسِّ
وهو ما ينبت عليه الشعر املعتاد يف الصيب مع النزعتني وجيب استيعابه لقوله تعاىل )َواْمَسحموا 

كمْم( )املائدة: من اآلية ْمَسحموا ( والباء لإللصاق فكأنه قال امسحوا رؤوسكم وصار كقوله )فَا6بِّرمؤموسِّ
ْنهم( )املائدة: من ( قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل 6اآلية بِّومجموهِّكمْم َوأَْيدِّيكمْم مِّ

متسح مقدم اللغة مبا ال يعرفونه وظاهر قول أمحد أن املرأة جيزئها مسح مقدم رأسها ألن عائشة كانت 
النيب صلى هللا عليه وسلم مسح بناصيته رأسها وعنه يف الرجل أنه جيزئه مسح بعض رأسه ألن 

 وعمامته رواه مسلم.
لشيخ: لكن هذا حديث ال دليل فيه ألن قوله مسح بناصيته وعمامته يدل على أن عليه عمامة وإذا  ا

 ة فسنةكان عليه عمامة كان املسح الواجب على العمامة وأما الناصي
ال أن املستحب أن ُير بيديه من مقدم رأسه القارئ: وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين إ

ا إىل املوضع الذي بدأ منه ألن عبد هللا بن زيد رضي هللا عنهما قال يف صفة وضوء إىل قفاه مث يعيدمه
واحدة( متفق عليه، وال  النيب صلى هللا عليه وسلم )مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مرة

وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة يستحب تكرار املسح ألن أكثر من وصف 



ممسوح يف طهارة أشبه التيمم وعنه يستحب تكراره ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  واحدة وألنه
وألنه أصل يف الطهارة  )توضأ ثالاث ثالاث وقال هذا وضوئي ووضوء املرسلني قبلي( رواه ابن ماجة

 أشبه الَغسل.
ف يف كيفية املسح والصحيح أنه ال ُيسح إال مرة واحدة ألن الشرع كما خف الشيخ: قوله وألنه يعين

تطهريه خفف يف كميته فاألعضاء اليت سوى الرأس تطهريها ابلغسل والرأس تطهريه ابملسح فلما 
 دد.خفف الكيفية كان من احلكمة ختفيف الكمية وهي الع

 
 يها؟السائل: أحسن هللا إليك هل الغرتة مثل العمامة ُيسح عل
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 الشيخ: ال الغرتة ُيكن إزالتها بكل سهولة.
مسألة: على كل حال حنن ذكران فيما سبق أن الذي يوضح أن إىل مبعىن مع هو فعل الرسول عليه 
الصالة والسالم فقد ثبت يف صحيح مسلم أن أاب هريرة توضأ حىت أشرع يف العضد وقال )هكذا 

ن ماجه أنه أدار املاء على مرفقيه أوأمّر و يف مسلم وحديث ابهللا عليه وسلم( وهرأيت النيب صلى 
املاء على مرفقيه أيضا واضح وأما اآليتان فقد نبهتكم على هذا قلت إن يف اآليتني تضميناً )َمْن 

( 2ء: من اآليةَوالِّكمْم( )النسا( )َوال أَتْكملموا َأْمَواهَلمْم إِّىَل َأمْ 52أَْنَصارِّي إِّىَل اَّللَِّّ( )آل عمران: من اآلية
هذا أصال الفعل ليس معدا إبىل لكن معىن ال أتكلوا أي ال تضموا أمواهلم إىل أموالكم والضم  قلنا

 يقتضي اجلمع ومن أنصاري إىل هللا يعين من أنصاري خملصا إىل هللا.
اه ذانن من الرأس( رو القارئ: واألذانن من الرأس ُيسحان معه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )األ

لربيع بنت معوذ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )مسح برأسه وصدغيه وأذنيه أبو داود وروت ا
مسحة واحدة( رواه الرتمذي وقال حديث صحيح ويستحب إفرادمها مباء جديد ألهنما كالعضو 

 املنفرد وإمنا مها من الرأس على وجه التبع وال جيزئ مسحهما عنه لذلك.
األذانن من الرأس( هذا احلديث إن صح فالظاهر يل أن ى هللا عليه وسلم )لشيخ: قول النيب صلا

األذانن من الرأس يعين يف الوضوء فيمسحان معه وأما يف احللق يف العمرة واحلج ففي وجوب حلقهما 
ألهنما  نظر ألن األذنني يكون فيهما شعر فهل نقول إن اإلنسان إذا حلق جيب عليه أن حيلق أذنيه

هللا عليه وسلم )األذانن من الرأس( إن صح احلديث فاملراد يف  و نقول إن قوله صلىمن الرأس أ



 الوضوء هذا هو األقرب.
وأما قوله يستحب إفرادمها مباء جديد ففيه نظر والصحيح أنه ال يستحب ألهنما من الرأس وألنه مل 

سح صواب أن اإلنسان ُي جديدا ألذنيه فاليثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان أيخذ ماءً 
 أذنيه مبا فضل من رأسه وال أيخذ ماًء جديداً 
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القارئ: وظاهر كالم أمحد أنه ال جيب مسحهما لذلك ويستحب أن يدخل سباحتيه يف صماخي 
 أذنيه وجيعل إهباميه لظاهرمها وال جيب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر

ر األذن طى واإلهبام والصماخ ثقب األذن والظاهر ظاهالشيخ: السبابة والسباحة هي ما بني الوس
 الذي يلي الرأس.

 
القارئ: وال جيب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، وال جيزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده 

فوق رأسه أو مل يرده ألن الرأس ما ترأس وعال ولو أدخل يده حتت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر 
سه مث حلقه أوغسل عضو مث قطع تعلق ابلشعر فلم جيزه مسح غريه ولو مسح رأ مل جيزه ألن احلكم

 جزءا أو جلدة مل يؤثر يف طهارته ألنه ليس ببدل عما حتته فلم يلزمه بظهوره طهارة.
الشيخ: احرتازا من اخلف فاخلف ُيسحه فإذا أزاله وجب عليه الوضوء على كالم الفقهاء رمحهم هللا 

 أي بظهور ما حتته طهارته عما حتته واخلف بدل عما حتته فلزمه بظهوره وهذا ألنه ليس بدالً 
القارئ: فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر ألنه صار ظاهرا فتعلق احلكم به ولو حصل يف بعض 

 أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله ألنه صار ظاهرا
ها شقوق ال سيما عند الشيخ: قوله شق أو ثقب ُيكن كثريا يف العراقيب فاألعقاب دائما يكون في

بعض الناس إذا مسها أو أحس فيها حرشه صار ينتفها لكي بزعمه تكون  بعض الناس الذي ينتفها
ملسى تتساوى لكنه يضعف اجللد مث يتفطر وهلذا ينبغي لك أن ترتكها حىت لو كانت فيها حرشه أو  

 كانت متسك ثيابك إذا قمت اتركها.
 فصل

إِّىَل اْلَكْعَبنْيِّ( )املائدة: من عبني وهو فرض لقوله تعاىل )َوَأْرجمَلكمْم القارئ: مث يغسل رجليه إىل الك
( ويدخل الكعبني يف الغسل ملا ذكران يف املرفقني وال جيزئ مسح الرجلني ملا روى عمر ))أن 6اآلية



رجال ترك موضع ظفر من قدمه اليمىن فأبصره النيب صلى هللا عليه وسلم فقال )ارجع فأحسن 
ليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه جع مث صلى( رواه مسلم وإن كان الرجل أقطع اوضوءك فر 

 أبجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء املاء
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الشيخ: وهذا الذي ذكره املؤلف أن مسح الرجلني ال جيزئ هو الصواب بال شك وقالت الرافضة إن 
مسحوا برؤوسكم وأرجلِّكم إىل الكعبني( مسح الرجلني جيزي واعتمدوا على القراءة السبعية )وا

م ابلنصب عطفا على قوله وجوهكم قال بكسر أرجلكم وتركوا القراءة السبعية األخرى وهي وأرجَلك
 ابن كثري والرافضة خالفت السنة يف تطهري الرجل من ثالثة وجوه:

 األول أهنم قالوا إهنا متسح مسحا ال تغسل غسال.
هو هذا العظم الناتئ يف ظهر الرجل دون العظم الناتئ يف أسفل الساق  والثاين أهنم قالوا إن الكعب

 فقّصروا.
 

نعوا املسح على اخلفني قالوا ال ُيكن منسح على اخلفني فخالفوا السنة من هذه الوجوه والثالث أهنم م
 الثالثة.

تحب أن القارئ: وال يعفى عن شيء من طهارة احلدث وإن كان يسريا ملا ذكران من حديث عمر ويس
اه خيلل أصابعه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك( رو 

 الرتمذي وقال هذا حديث حسن.
الشيخ: قوله إنه ال يعفى عن شيء ولو يسريا واستدل ابحلديث أن رجال ترك موضع ظفر من قدمه 

لموا ومجموَهكمْم وهذا هو املشهور ويدل له قوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّ  ذِّيَن آَمنموا إَِّذا قمْمتمْم إِّىَل الصَّالةِّ فَاْغسِّ
كمْم َوَأْرجمَلكمْم إِّىَل اْلَكْعَبنْيِّ( )املائدة: من اآليةَوأَْيدَِّيكمْم إِّىَل  ( وإذا كان هناك 6 اْلَمَرافِّقِّ َواْمَسحموا بِّرمؤموسِّ

اإلسالم رمحه هللا قال إن الشيء  مانع ُينع وصول املاء مل يصدق عليه أنه غسل العضو لكن شيخ
ال الذين يستعملون البوية فإنه كثريا اليسري يعفى عنه ال سيما فيمن ابتلي به وهذا ينطبق على العم

ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو ال جيدون ما يزيلوهنا به يف احلال فعلى رأي شيخ 
بغي أن أنخذ ابحلديث وأنه ال يعفى عن الشيء ولو كان اإلسالم رمحه هللا يعفى عن هذا ولكن ين



 وقت الصالة أزاله وإال مسح عليه وصار كاجلبرية يسريا فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن خيرج
 فصل
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 القارئ: وجيب ترتيب الوضوء على ما ذكران يف ظاهر املذهب
بدأ ابلوجه مث اليدين مث الرأس مث الرجلني الشيخ: قوله على ما ذكران وقف يعين يرتب على ما ذكران في

 املذهب متعلق بيجب ال بذكران يعين جيب يف ظاهر املذهب. وقوله يف ظاهر
القارئ: وحكي عنه أنه ليس بواجب ألن هللا سبحانه وتعاىل عطف األعضاء املغسولة ابلواو وال 

مسوح بني املغسوالت وقطع ها ولنا أن يف اآلية قرينة تدل على الرتتيب ألنه أدخل املترتيب في
اء هذا إال لفائدة وال نعلم هنا فائدة سوى الرتتيب وألن النيب صلى النظريعن نظريه وال يفعل الفصح

 أخرىهللا عليه وسلم مل ينقل عنه الوضوء إال مرتبا وهو يفسر كالم هللا بقوله مرة وبفعله مرة 
  إن القوة الرمي(( يفسر قوله تعاىل )َوَأعِّدُّوا هَلممْ الشيخ: بقوله مرة مثل قوله صلى هللا عليه وسلم ))أال

( ومثل قوله ))الزايدة هي النظر إىل وجه هللا(( يفسر قوله 60َما اْسَتَطْعتمْم مِّْن قـموٍَّة( )ألنفال: من اآلية
ه أيضا دليل قويل ( أما الفعل فمثل هنا وفي26َوزِّاَيَدٌة( )يونس: من اآليةتعاىل )لِّلَّذِّيَن َأْحَسنموا احْلمْسىَن 

اجته إىل الصفا بعد الطواف فدان من الصفا قرأ )إِّنَّ الصََّفا  عام وهو قوله صلى هللا عليه وسلم حينما
 الرواية ( )أبدأ مبا بدأ هللا به( وهذه158َواْلَمْرَوَة مِّْن َشَعائِّرِّ اَّللَِّّ( )البقرة: من اآلية

(1/94) 

 

يضا دليل وعلى هذا مسلم )ابدؤا مبا بدأ هللا به( فهذا أ يف صحيح مسلم والرواية الثانية يف غري
فالصحيح وجوب الرتتيب ولكن بعض أهل العلم قال إنه يسقط الرتتيب ابلنسيان ويف النفس من 

يف الفتاوي أنه يسقط الرتتيب ابلنسيان  هذا شيء وإن كان هذا ظاهر كالم شيخ اإلسالم رمحه هللا
عام كالبادية فالقول بسقوط الرتتيب وجيه يعين لو جاءان مثالً بدوي وأما ابجلهل يف قوم اجلهل فيهم 

لنا أان يل مخس سنني أو ست سنني أتوضأ وأغسل وجهي مث أمسح رأسي مث أغسل يدي مث  وقال
رأس والوجه أعلى شيء فهذا رمبا نعذره ونقول رجل رجلي أظن أن األعلى هو الذي يبدأ به أوال وال

اء ويظن هذا هو الصواب فيعذر كما عذر النيب عليه الصالة والسالم يف ابدية ليس عندهم علم



 ن ايسر حينما مترغ يف الصعيد للتيمم.عمار ب
القارئ: فإن نكس وضوءه فختم بوجهه مل يصح إال غسل وجهه وإن غسل وجهه ويديه مث غسل 

 مث مسح برأسه صح وضوؤه إال غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه رجليه
 مسائل واضحةالشيخ: هذه 

 فصل
يتان إحدامها جتب ألن النيب صلى هللا عليه القارئ: ويوايل بني غسل األعضاء ويف وجوب املواالة روا

ء والصالة( وسلم )رأى رجال يصلي ويف رجله ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضو 
صلى هللا عليه وسلم واىل بني الغسل  رواه أبو داود ولو مل جتب املواالة ألجزأه غسلها وألن النيب

غسل وقد أتى به وقد روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه توضأ والثانية ال جتب ألن املأمور به ال
 ا.وترك مسح خفيه حىت دخل املسجد فدعي جلنازة فمسح عليهما وصلى عليه
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جب أو ال؟ والصحيح أن املواالة واجبة الشيخ: إذًا هنا روايتان عن أمحد يف املواالة هل هي فرض وا
دة فال يصح أن يفرق وألننا لو قلنا بعدم املواالة لصار اإلنسان يغسل وجهه ألن الوضوء عبادة واح

وُيسح رأسه قبل الزوال بنصف ساعة ويغسل عند طلوع الشمس ويغسل يديه يف منتهى الضحى 
ا وضوء صحيح فالصواب أن نقول إن رجليه بعد الزوال فهل نقول هذا توضأ؟ صعب أن نقول هذ
لموا( )املائدة:  املواالة فرض والبد منها والدليل على هذا أواًل أن هللا قال )إَِّذا قمْمتمْم إِّىَل الصَّالةِّ فَاْغسِّ

شروط وهنا الشرط مكون من أعمال متعددة فإذا كان الشرط هنا من ( والشرط يلي امل6من اآلية
 ملشروط لزم أن تتواىل هذه األشياء.أشياء متعددة وقلنا إنه يلي ا

أ وضوءا متفرقا وقد قال هللا تعاىل )لََقْد َكاَن اثنيا أن النيب عليه الصالة والسالم مل حيفظ عنه أنه توض
 (.21ٌة َحَسَنٌة( )األحزاب: من اآليةَلكمْم يفِّ َرسمولِّ اَّللَِّّ أمْسوَ 

 ى بعض بدون تفريق.اثلثا أن الوضوء عبادة واحدة فالبد أن ينبين بعضها عل
 

ذي قبله يف الزمن القارئ: والتفريق املختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حىت ُيضي زمن ينشف فيه ال
 عضو مل يقدح يف طهارتهاملعتدل فإن أخر غسل عضٍو ألمر يف الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك 

ق يف زمن معتدل الشيخ: املؤلف حد ذلك أبن ينشف العضو السابق قبل أن ينشف العضو الالح



ال ينشف فيه  ويف جو معتدل أيضا فال عربة جبو يكون ملبدا ابلضباب ألن اجلو امللبد ابلضباب
ربة جبو حار جدًا ألن احلرارة العضو إال متأخراً وال عربة جبو فيه رايح شديدة ألن الريح تنشفه وال ع

ه نشوفة املاء إذًا إذا كنا يف زمن على تبخر املاء وال عربة أيضا ببارد جدا ألن البارد أيضا تتأخر مع
قدروا له قدره( فنقول لو كان يف زمن معتدل هذا الوجه أو يف جو على هذا الوجه ماذا نصنع نقدر )ا

 فهل ينشف أوال؟
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وقال بعض العلماء إن العربة ابملواالة العرفية فإذا طال الزمن عرفا فقد سقطت املواالة فيعيد وإذا مل 
فا فإنه وإن نشف العضو ال يضر وهذا هو األقرب إىل القياس ألن املواالة يف الصالة فيما يطل عر 

املواالة تعترب ابلعرف إال يف هذا املوضع فهم قالوا العربة  ا تعترب ابلعرف وكلإذا سلم اإلنسان انسي
أن بنشوفة العضو يف زمن معتدل مث ذكر إذا تشاغل بشيء حىت نشف فهذا ينقسم إىل قسمني 

يتشاغل بشيء ال عالقة له بطهارته فهنا يضر إذا انقطعت املواالة مثل أن ينشغل بغسل جناسة يف 
عضاؤه فهنا جيب عليه أن يعيد الوضوء لسقوط املواالة أما إذا كان ثوبه يف أثناء وضوئه حىت تنشف أ

علق يف نفس العبادة التشاغل ألمر يتعلق ابألعضاء املغسولة فإن ذلك ال يضر ملاذا؟ ألنه ملصلحة تت
ومن ذلك أن يكون يف اإلنسان بوية وعند الوضوء وجدها على عضو من أعضائه فذهب أييت مبا 

از أو غريه حىت نشف فهذا ال يضر واختلف العلماء فيما إذا فاتت املواالة أبمر يزيلها من بنزين أو ق
 أنه إذا نشف العضو فإنه ال خارج عن األعضاء كتحصيل ماء فمنهم من قال إن املواالة تسقط مبعىن

يضر ألن هذا التشاغل بتكميل طهارته ومنهم من قال إهنا تضر ألن هذا أمر ال يتعلق ابألعضاء فلو 
 وقف البزبوز مث ذهب يطلب بزبوزًا آخر حىت نشفت األعضاء فإن قلنا بسقوط املواالة هنا مل مثال

 ضوء من جديد فاألقسام إذًا ثالثة:يضره أن ينشف العضو وإن قلنا بعدم ذلك قلنا أعد الو 
 . ما ال يتعلق ابلطهارة أصال فما احلكم فيه؟ هذا يقطع املواالة وال يسقطها.1
 نفس األعضاء املغسولة فهذا ال يضر وتسقط به املواالة يعين ال نشرتط املواالة هنا.. وما يتعلق ب2
فهنا فيه خالف بني العلماء ولو أعاد  . ما يتعلق ابلطهارة لكن ليس يتعلق بنفس األعضاء املغسولة3

 الوضوء لكان أحسن إذا انقطعت املواالة.
 

 فصل
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القارئ: والوضوء مرة مرة جيزىء والثالث أفضل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ))توضأ مرة مرة 
توضأه وقال هذا وضوء من مل يتوضأه مل يقبل هللا له صالة مث توضأ مرتني مث قال هذا وضوء من 

ال هذا وضوئي ووضوء املرسلني قبلي(( أخرجه أعطاه هللا كفلني من األجر مث توضأ ثالاث ثالاث مث ق
 ابن ماجة

الشيخ: ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا فائدة وهي أن ما انفرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف 
 هكذا قال رمحه هللا وشيخ اإلسالم كما تعرفون حافظ من أئمة احلديث.
بد هللا بن زيد وضوء رسول القارئ: وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فال أبس فقد حكى ع

هللا صلى هللا عليه وسلم )فغسل يديه مرتني مث مضمض واستنثر ثالاث وغسل وجهه ثالاث مث غسل 
قفاه مث  يديه مرتني إىل املرفقني مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل

 ليه( متفق عليه.ردمها حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منه مث غسل رج
الشيخ: إذًا غسل الوجه ثالاث واليدين مرتني والرجلني مرة ألنه مل يذكر التكرار فيجوز على هذا أن 
 اإلنسان يتوضأ مرة مرة ومرتني مرتني وثالاث ثالاث يف مجيع األعضاء وجيوز أن يفاوت بني األعضاء.

 عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثالاث ثالاث القارئ: وال يزيد على ثالث ألن أعرابيا سأل النيب صلى هللا
 مث قال )هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم( رواه أبو داود.

الشيخ: وهذا احلديث يدل على أن الزايدة على الثالث حمرمة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وصفها 
 اءة والظلم وكالمها وصفان يدالن على حترمي الفعل.ابإلس

ويكره اإلسراف يف املاء ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال )ال القارئ: 
 تسرف قال اي رسول هللا يف املاء إسراف قال نعم وإن كنت على هنر جار( رواه ابن ماجه.

 
 فصل
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ابلغسل ألن أاب هريرة رضي هللا عنه توضأ  وضوء وجماوزة قدر الواجبالقارئ: ويستحب إسباغ ال
فغسل يده حىت أشرع يف العضد ورجله حىت أشرع يف الساق مث قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا 

لم )أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من إسباغ عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس
 استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله( متفق عليه.الوضوء فمن 
مسألتان األوىل إسباغ الوضوء وال شك يف استحبابه لقول النيب عليه الصالة والسالم  الشيخ: هااتن

ضوء على املكاره وقال للقيط أال أخربكم مبا يرفع هللا به الدرجات ويكفر به اخلطااي وذكر إسباغ الو 
 به جملاوزة على قدر الواجب فإن كان على وجه ال يتم الواجب إالبن صربة )أسبغ الوضوء( وأما ا

فهو واجب مثل أننا ال ُيكن أن نتأكد أننا غسلنا الكعبني إال ابإلشراع يف الساق أو املرفقني إال 
ه واجب وأما الزايدة على ذلك فالصحيح أهنا ابإلشراع يف العضد فهذا ال شك أنه سنة إن مل نقل إن

أنه يتجاوز أكثر من  مجيع الواصفني لوضوء النيب صلى هللا عليه وسلم مل يذكروا غري مشروعة ألن
 هذا وفعل أيب هريرة حينما كان يتوضأ إىل نصف الساق أو إىل قريب املنكب اجتهاد منه.

ن استطاع منكم فليطل غرته( يدل على السائل: أليس قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )فم
 استحباب الزايدة؟

 قال إمنا قال هذا أبو هريرة من كيسهخ: قال ابن القيم يف النونية إن إطالة الغرات ليس مبمكن و الشي
 وأبو هريرة قال ذا من كيسه ... فغدا ُييزه أولو العرفان

 
 فصل
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القارئ: وال أبس ابملعاونة على الوضوء والغسل بتقريب املاء ومحله وصبه فإن النيب صلى هللا عليه 
ان حيمل له املاء ويصب عليه قال أنس )كان النيب صلى هللا عليه وسلم ينطلق حلاجته فآتيه وسلم ك

به( وعن املغرية بن شعبة رضي هللا عنه أنه قال )كنت ألنصار أبداوة من ماء يستنجي أان وغالم من ا
ن مع النيب صلى هللا عليه وسلم فمشى حىت توارى عين يف سواد الليل مث جاء فصببت عليه م

اإلداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء( متفق عليهما وعن عائشة رضي هللا عنها قالت )كنا نعد 
اين من الليل خممرة إانء لطهره وإانء لسواكه وإانء لشرابه( لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة أو 

 أخرجه ابن ماجه.



 
 فصل

يكره ألن ميمونة رضي هللا عنها وصفت القارئ: ويف تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحدامها 
ملاء غسل النيب صلى هللا عليه وسلم مث قالت )فأتيته ابملنديل فأتيته ابملنديل فلم يردها وجعل ينفض ا

 بيده( متفق عليه واألخرى ال أبس به ألنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه.
نقول إن حديث ميمونة يدل على ذلك ألن إتياهنا  الشيخ: الصحيح الرواية الثانية أنه ال أبس به ورمبا

يه شيء من مبنديل قرينة على أن هذا من عادة النيب عليه الصالة والسالم لكنه ردها لعل املنديل ف
الوسخ أو ما أشبه ذلك أو أراد أن يبني ألمته أنه ال ينبغي لإلنسان أن يكون مرتفا يف كل وقت وأنه 

وينفض املاء بيده ويف نفض املاء بيده دليل على أنه ليس من األمور  ينبغي أحياانً أن يدع التنشف
املقصودة أن يبقى أثر املاء على املقصودة أن يبقى أثر املاء على اإلنسان وإذا كان ليس من األمور 

اإلنسان فسواء أزاله ابملنشفة أو أزاله بيديه فالصحيح أن تنشيف األعضاء من الوضوء أو من الغسل 
 ه.ال أبس ب

 فصل
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القارئ: ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد 
أن حممدا عبده ورسوله ملا روى عمر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )من توضأ 

عبده ورسوله فتح وأشهد أن حممدا حده ال شريك له فأحسن وضوءه مث قال أشهد أن ال إله إال هللا و 
 هللا له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء( رواه مسلم.

الشيخ: واحلكمة ظاهرة يف الربط بني هذا الذكر وبني الوضوء ألن الوضوء به طهارة الظاهر والتوحيد 
 هد أن ال إله إالول هذا الذكر أشبه طهارة الباطن فلهذا كان من املناسب إذا فرغ من الوضوء أن يق

هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ويف رواية الرتمذي اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من 
 املتطهرين.

 فصل
القارئ: واملفروض من ذلك بغري خالف مخسة. النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس 

 وغسل الرجلني.



طة ينبغي أن نعرفها فالنووي يف العلماء وهذه نقاملذهب ال بني  الشيخ: قوله بغري خالف يعين يف
اجملموع شرح املهذب يقول كثريا بغري خالف ومراده بني أصحاب اإلمام الشافعي رمحه هللا وهذا ابن 
قدامة هنا يقول بغري خالف يريد بغري خالف يف املذهب ألن هذا الكتاب إمنا ألف لبيان اخلالف يف 

ناك يراد به بغري خالف بني العلماء ألن املغين ين بغري خالف فهلو قال يف املغ املذهب خبالف ما
يذكر خالف العلماء من غري احلنابلة هذه نقطة ينبغي لإلنسان أن يتفطن هلا وإمنا قلنا ذلك ألن النية 

 فيها خالف فأبو حنيفة ال يرى
 

بس الثوب فكما ة من شروطها كلشرط النية يف طهارة الوضوء يقول ألن هذه العبادة وسيلة للصال
ن اإلنسان لو لبس الثوب يسرت به عورته ليصلي ال يشرتط أن ينوي للبسه أنه من أجل سرت عورته أ

للصالة فكذلك يف الوضوء لكن قوله رمحه هللا ضعيف ألن الوضوء عبادة مقصودة بدليل أن النيب 
لى طهر أن يكون دائما عكون من املستحب عليه الصالة والسالم رتب عليها ثوااب جزيال مث إنه قد ي

 خبالف الثوب.
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القارئ: ومخسة فيها روايتان الرتتيب واملواالة واملضمضة واالستنشاق والتسمية والسنن سبعة غسل 
 الكفني واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق.

واجب أي الشيخ: املواالة فيها روايتان الرتتيب يقول فيه روايتان وهناك قال حكي عنه أنه ليس ب
 يب وحكي عنه هذه صيغة متريض لكن اآلن املؤلف قال فيها روايتان بناًء على صحة احلكاية.الرتت

 القارئ: وختليل اللحية وأخذ ماء جديد لألذنني وختليل األصابع.
الشيخ: غسل الكفني مىت؟ يف أول الوضوء أما غسل الكفني بعد الوجه فهو داخل يف غسل اليدين 

وام عليها ألن العوام يظنون أن غسل الكفني قبل غسل الوجه كايف أن تنبهوا العوهذه مسألة جيب 
وهلذا إذا كان يتوضأ من البزبوز جتده يضع ذراعه حتت البزبوز ورمبا ال يغسل كفه وهذا غلط ألنه يف 

 غسل اليدين بعد الوجه جيب أن يكون من أطراف األصابع إىل املرفق.
 بدعة.مسألة: مسح الرقبة يف الوضوء 

 وختليل األصابع والبداءة ابليمىن والدفعة الثانية والثالثة القارئ:
الشيخ: مراده ابلدفعة يعين الغسلة الثانية والثالثة ولو قال الغسلة لكان أحسن ألن الدفعة قد يقول 



قائل إنه يدخل فيها املسح لكن مسح الرأس مرة واحدة، وكل املمسوح ال يكرر مسحه فاخلف مثال 
رية ال يكرر مسحها ووجه ذلك أنه خفف فيها يف التطهري فخفف التكرار رر مسحه واجلبال يك

 والتكرار ال يتناسب مع املسح ألن املسح تطهري خمفف.
 السائل: أليس مسح الشعر مرتني؟

الشيخ: الرتجيع واحدة ألن الشعر وجوهه خمتلفة فإذا قلت مثال هكذا معناه إنك استقبلت بطون 
عر يف القفا وإذا رجعت ابلعكس هذا هو الذي جعل العلماء جيعلون صية وظهور الشالشعر يف النا

 املسح على هذه الصفة مسحة واحدة.
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 ابب املسح على اخلفني
القارئ: وهو جائز بغري خالف ملا روى جرير رضي هللا عنه أنه قال )رأيت رسول هللا صلى هللا عليه 

ه( متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا ألن إسالم جرير  وسلم ابل مث توضأ ومسح على خفي
 حلاجة تدعو إىل لبسه وتلحق املشقة بنزعه فجاز املسح عليه كاجلبائر.كان بعد نزول املائدة وألن ا

الشيخ: استدل املؤلف حبديث وتعليلني حديث مسح النيب صلى هللا عليه وسلم على خفيه وتعليالن 
التعليل الثاين املشقة يف نزعه ومل خيالف يف هذا إال الرافضة الرافضة خالفوا يف دعاء احلاجة إىل ذلك و 

 الوا إن اخلفني ال متسحان وقد خالفوا يف تطهري الرجل يف ثالثة أمور:ذلك وق
 أوال أهنا ال متسح إذا كان مستورة ابخلفني أو اجلوارب

 اثنيا أهنم جعلوا العظم الناتئ يف ظهر القدم هو الكعب.
من لثالث أهنم جعلوا فرض الرجل املسح فهم جعلوا منتهاه العظم الناتئ يف ظهر القدم ومنعوا وا

 املسح على اخلفني مع أن من مجلة من روى املسح على اخلفني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
 القارئ: وخيتص جوازه ابلوضوء دون الغسل ملا روى صفوان بن عسال رضي هللا عنه أنه قال: )كان

ة أايم ولياليهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران إذا كان مسافرين أو سفرا أن ال ننزع خفافنا ثالث
 إال من جنابة لكن من غائط وبول ونوم( أخرجه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.

 الشيخ: سفرا مبعىن مسافرين ألهنا اسم مجع مثل رهط اسم مجاعة وصح اسم مجع.
 

 خلفنيابب املسح على ا



هللا عليه القارئ: وهو جائز بغري خالف ملا روى جرير رضي هللا عنه قال )رأيت رسول هللا صلى 
وسلم ابل مث توضأ ومسح على خفيه( متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا ألن إسالم جرير  

ليه كاجلبائر كان بعد نزول املائدة وألن احلاجة تدعو إىل لبسه وتلحق املشقة بنزعه فجاز املسح ع
 وخيتص جوازه ابلوضوء دون الغسل
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الشيخ: بسم هللا الرمحن الرحيم يف شرحنا يف الفقه ذكران أن املسح على اخلفني قد دل عليه القرآن 
 والسنة واملعىن وقلنا إن قوله تعاىل )وأرجلِّكم( على قراءة الكسر تشري إىل املسح على اخلفني ألن هللا

 جعل
 

السنة بينت مىت يكون املسح ومىت يكون الغسل وأما السنة فقد ني غسال ومسحا و للرجل فرض
 تواترت بذلك كما يفيده البيت املنظوم

 مما تواتر حديث من كذب ... ومن بىن هلل بيتا واحتسب
 ورؤية شفاعة واحلوض ... ومسح خفني وهذه بعض

ون حديثا عن النيب سح شيء فيه أربعيف قليب من امل إذًا األحاديث متواترة قال اإلمام أمحد ليس
صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه وخالف يف ذلك الرافضة قالوا ال ُيسح على اخلفني ومن عجب 

أن ممن روى أحاديث املسح على اخلفني علي بن أيب طالب الذي يرونه من األئمة املعصومني فخالفوا 
ال جيب غسل الرجل ل الرجل وقالوا أيضا يف عدم غس أهل السنة يف هذا وخالفوا أهل السنة

وخالفوهم أيضا يف منتهى التطهري فعند أهل السنة أن منتهى التطهري الكعبان ومها العظمان الناتئان 
يف أسفل الساق أما عندهم فإن منتهى التطهري العظم الناتئ على ظهر القدم فهم خالفوا أهل السنة 

 رض تطهري الرجل.يف هذه األمور الثالثة يف ف
ى صفوان بن عسال رضي هللا عنه قال )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران إذا  القارئ: ملا رو 

كنا مسافرين أو سفرًا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن إال من جنابة لكن من غائط وبول ونوم( 
املسح على اخلف دعو احلاجة إىل أخرجه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح وألن الغسل يقل فال ت

 فيه خبالف الوضوء.
الشيخ: هذا تعليل إذاً الغسل ليس فيه مسح على اخلفني حلديث إال من جنابة وألنه يقل ابلنسبة 



للحدث األصغر وألن حدثه أغلظ وهلذا ليس فيه شيء ممسوح حىت الرأس الذي ُيسح يف احلدث 
 غر.ظ من احلدث األصاألصغر ال ُيسح يف غسل اجلنابة فحدثه أغل
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القارئ: وجلواز املسح عليه شروط أربعة أحدها أن يكون ساترا حملل الفرض من القدم كله فإن ظهر 
منه شيء مل جيز املسح ألن حكم ما استرت املسح وحكم ما ظهر الغسل، وال سبيل إىل اجلمع بينهما 

ة أو الظهارة دون البطانة كما لو ظهرت إحدى الرجلني فإن خترقت البطانة دون الظهار   فغلب الغسل
وإن كان فيه شق مستطيل ينضم وال يظهر منه القدم جاز املسح جاز املسح ألن القدم مستور به 

عليه لذلك وإن كان اخلف رقيقا يصف مل جيز املسح عليه ألنه غري ساتر وإن كان ذا شرج يف موضع 
 ليه ألنه كاملخيط.م وكان مشدودا ال يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز املسح عالقد

ل املؤلف رمحه هللا إهنا أربعة األول أن يكون ساترًا حملل الشيخ: هذه شروط املسح على اخلفني يقو 
الفرض من القدم كله ساترًا حبيث ال يكون فيه شقوق وال يرى من ورائه القدم وقد اختلف احلنابلة 

 لشافعية يفوا
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شقوق وال يرى القدم من ورائه أن يكون ساترًا حبيث ال يكون فيه  هذه املسألة فاحلنابلة يقولون البد
وقالت الشافعية بل جيوز أن ُيسح على ما يرى القدم من ورائه كالزجاج وحنن منثل يف عصران 

لو أن إنسان دس رجله يف ظرف انيلون فهو على ما خيتاره احلنابلة ال يصح املسح عليه ابلنايلون 
صح ألن املاء ال ينفذ منه وليس املقصود السرت حىت نقول إنه ال يصح لصفائه وعند الشافعية ي

الذي يسرت به املصلي عورته وهناك قول اثلث وراء هذا  املسح على ما يصف اجللد لصفائه كالثوب 
وهو أنه ال يشرتط سرت حمل الفرض وأنه جيوز املسح على اخلف مادام امسه ابقيا وهذا اختيار كله 

تيمية وقبله ابن حزم وحكي عن عمر وعلي رضي هللا عنهما أهنما جيوزان املسح شيخ اإلسالم ابن 
ا األدلة ألن احلكمة من جواز املسح على اخلفني موجودة فيم على اجلورب الرقيق وهذا هو ظاهر

يصف البشرة وما ال يصف وهي مشقة النزع وهلذا اختار شيخ اإلسالم رمحه هللا جواز املسح على 
ان خلعهما حيتاج إىل معاجلة بناًء على أن العلة هي املشقة وهذا القول الثالث هو النعلني إذا ك



ل الفرض هذا كما عرفتم مذهب احلنابلة حىت قالوا إنه لو ظهر من حمالصحيح وأضيق املذاهب يف 
مقدار اخلرز امتنع املسح عليه وتعليلهم عليل كما رأيتم وهو قوهلم ألن مااسترت حكمه املسح وما 

حكمه الغسل وهذا غري صحيح فما ظهر اتبع ملا استرت وإذا كان اتبعا له صار فرضه املسح  ظهر
ان ما يظهر من خف يطلق عليه اسم اخلف أو اجلورب فقد جاز املسح عليه وك ألنه مىت ثبت أن هذا

ع حمل الفرض بثقوب أو صفاء أو ما أشبه ذلك اتبعا ملا استرت فقوهلم إن ما ظهر فرضه الغسل ممنو 
 نقول فرضه الغسل إذا مل يكن خف أما إذا كان خف ففرضه املسح.
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القارئ: الثاين أن ُيكن متابعة املشي فيه فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله مل جيز املسح ألن 
الذي تدعو احلاجة إليه هو الذي ُيكن متابعة املشي فيه وسواء يف ذلك اجللود واللبود واخلرق 

ملا روى املغرية رضي هللا عنه )أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسح على اجلوربني والنعلني(  ربواجلوا
أخرجه أبو داود والرتمذي وقال الرتمذي حديث حسن صحيح، قال اإلمام أمحد يذكر املسح على 

 دماجلوربني عن سبعة أو مثانية من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألنه ملبوس ساتر للق
ُيكن متابعة املشي فيه أشبه اخلف فإن شد على رجليه لفائف مل جيز املسح عليها ألهنا ال تثبت 

 بنفسها إمنا تثبت بشدها.
الشيخ: هذا ما ذهب إليه املؤلف وهو املذهب أن اللفائف ال ُيسح عليها والصحيح أنه ُيسح 

نها شدا واللفائف أصعب حتتاج م عليها بل هي أوىل من اجلورب ألن اجلورب أسهل منها نزعا وأسهل
إىل معاانة يف شدها وكذلك يف حلها وكان الصحابة رضي هللا عنهم يستعملون هذا فيذكر أن غزوة 

 ذات الرقاع إمنا مسيت بذلك ألهنم كانوا يتخذون اللفائف على أرجلهم من حر الشمس.
ألن لبسه معصية فال تستباح ر القارئ: الثالث أن يكون مباحا فال جيوز املسح على املغصوب واحلري

 به الرخصة كسفر املعصية.
 

الشيخ: هذا أيضا فيه خالف والصحيح اجلواز مع اإلمث ألن املقيس عليه وهو سفر املعصية فيه 
خالف فمن العلماء من يقول إنه جيوز الرتخص برخص السفر يف سفر املعصية وهو مذهب أيب 

تيمية قال ألن املعصية منفصلة عن الرخصة مل يقل الرسول ن حنيفة رمحه هللا واختيار شيخ اإلسالم اب
صلى هللا عليه وسلم )ال تقصروا الصالة يف سفر املعصية( بل قال ال تسافروا سفر معصية كذلك 



املغصوب مل يقل النيب عليه الصالة والسالم )ال متسحوا على املغصوب( بل قال )ال تلبسوا 
 القواعد أن ما كان حمرما حترُيا عاما فإنه ال يؤثر يف العبادة إىلاملغصوب( فانفكت اجلهة وهذا أقرب 

 واملغصوب كما تعرفون حترُيه عام.
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القارئ: الرابع أن يلبسهما على طهارة كاملة ملا روى املغرية رضي هللا عنه قال )كنت مع النيب صلى 
خلتهما طاهرتني فمسح عليهما( هللا عليه وسلم يف سفر فأهويت ألنزع خفيه قال دعهما فإين أد

فإن تيمم مث لبس اخلف مل جيز املسح عليه ألن طهارته ال ترفع احلدث وإن لبست متفق عليه 
املستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارهتما فلهما املسح نص عليه ألن طهارهتما كاملة يف 

 هت التيمم.حقهما فإن عوفيا مل جيز املسح ألهنا صارت انقصة يف حقهما فأشب
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الشيخ: أي يلبسهما على طهارة يقول املؤلف طهارة كاملة وسيتفرع على هذا أنه لو غسل الرجل 
اليمىن مث لبس اجلورب مث لبس اليسرى مل يصح املسح ألنه لبس اليمىن قبل كمال الطهارة وفيها 

ال الطهارة ابملاء فإن تطهر ف فإن تيمم مث لبس اخلف إذا حيتاج إىل قيد بعد كمخالف ويقول املؤل
مث وجد املاء وتوضأ فإنه ال جيوز أن ُيسح على اخلف واملؤلف علل هذا رمحه ابلتيمم مث لبس اخلف 

ىل هللا أبن التيمم ال يرفع احلدث وهذا التعليل عليل ألن الصحيح أن التيمم يرفع احلدث قال هللا تعا
رَ بعد ذكره )َما يمرِّيدم اَّللَّم لَِّيْجَعَل َعلَ  ( وقال النيب 6كمْم( )املائدة: من اآليةْيكمْم مِّْن َحَرٍج َوَلكِّْن يمرِّيدم لِّيمَطهِّّ

صلى هللا عليه وسلم )جعلت يل األرض مسجدا وطهورا( وقال )الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل 
دث ال شك لكن العلة الصحيحة يف أنه إذا لبس اخلف جيد املاء عشر سنني( فهو وضوء رافع للح

ارة التيمم ال عالقة هلا ابلقدم ألن حمل التيمم على طهارة التيمم ال جيوز املسح عليه العلة أن طه
عضوان فقط الوجه والكفان فلما مل يكن هلا تعلق مل يكن للخف الذي يلبس على هذه الطهارة حكم 

إن لبست  علق ابلقدم هذا هو القياس الصحيح وقول املؤلف أنهما لبس على طهارة املاء الذي ت
رهتما فلهما املسح نص عليه ألن طهارهتما كاملة يف املستحاضة ومن به سلس البول خفا على طها

حقهما فإن عوفيا مل جيز املسح هذا أيضا ضعيف والصحيح أن املستحاضة ومن به سلس البول إذا 



 دة فلهما املسح ألن طهارهتما كاملة يف حقهما.لبسا خفا مث عوفيا قبل متام امل
 
ألخرى فأدخلها مل جيز املسح ألنه لبس لقارئ: وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها اخلف مث غسل اا

األول قبل كمال الطهارة وعنه جيوز ألنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فأشبه ما لو نزع األول مث 
 لبسه بعد غسل األخرى.
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اليمىن مث يدخلها اخلف يقول الطريق إىل  الشيخ: هذا طريق على القول أنه ال يصح أن يغسل الرجل
لبست اليسرى فاخلع اليمىن مث البسها اثنية فقط، فالطريق إىل التصحيح أنك بعد أن  هذا أنك إذا
ى ختلع اليمىن مث تلبسها مباشرة فيكون اللبس اآلن بعد كمال الطهارة وأان متوقف يف تلبس اليسر 

إذا غسل الرجل اليمىن أن يلبس اخلف مث يغسل اليسرى  هذا وشيخ اإلسالم رمحه هللا يرى أنه جيوز
رجل اليسرى هذا وهو رواية عن أمحد لكن أقول االحتياط أن ال يلبس اليمىن إال إذا غسل ال

 طاألحو 
القارئ: وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم اخلف مل جيز املسح ألن الرجل حصلت 

اللبس حمداث وإن لبس خفا على طهارة مث لبس فوقه آخر أو يف مقرها وهو حمدث فأشبه من بدأ 
أو خمرقا ألنه خف  جرموقا قبل أن حيدث جاز املسح على الفوقاين سواء كان التحتاين صحيحا

 يح ُيكن متابعة املشي فيه لبسه على طهارة كاملة أشبه املنفرد.صح
يشبه ما يسمى عندان ابلبسطار يف  الشيخ: قول املؤلف رمحه هللا أو جرموقا اجلرموق خف كبري غليظ

ثلوج اجليش بسطار يعين كبري يقول النووي إنه يستعمل يف بالد الشام كثريا ألهنا بالد ابردة ذات 
 فع من الربودة ومن الثلج.وهذا اجلرموق ين

القارئ: وإن لبس الثاين بعد احلدث مل جيز املسح عليه ألنه لبسه على غري طهارة وإن مسح األول مث 
 بس الثاين مل جيز املسح عليه ألن املسح مل يزل احلدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة.ل
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الشيخ: هذه املسالة األخرية إن مسح األول مث لبس الثاين مل جيز املسح عليه غري صحيحة فهذا 
ن ُيسح القول ضعيف والصواب أنه إذا مسح األول مث لبس عليه الثاين وهو على طهارة فإنه جيوز أ

ل إنسان لبس اخلف على طهارة مث أحدث وتوضأ ومسح اخلف فاآلن متت الطهارة مث على الثاين مث
لبس عليه خفا آخر فهل إذا توضأ مرة اثنية جيوز أن ُيسح على اخلف اآلخر أو البد أن خيلعه 

ك مسحت ليمسح على التحتاين؟ فيه خالف املذهب يقول البد أن ختلعه مث متسح على التحتاين ألن
احلكم به والقول الثاين ال يلزم فالقول الثاين أنه جيوز أن تلبس اخلف الثاين على الطهارة ابألول فتعلق 

اليت مسحت هبا على األول ومتسح عليه ولكن ال متسح إال بقية مدة األول، إذًا القول الثاين إنه 
واختاره ار وهو القول الراجح جيوز أن متسح األعلى إذا لبسته على طهارة األسفل وهذا هو املخت

النووي رمحه هللا وقال إن قوهلم لبسه على طهارة انقصة قول ضعيف فطهارة املسح على اخلف 
 طهارة كاملة فال إشكال فيها.

 
 السائل: هل يقاس على هذا اجلزمة؟

 الشيخ: اجلزمة تشبه اجلرموق لكن إذا نزعته بعد مسحه الزم تنزع كل الذي حتته
والفوقاين خمرقا فاملنصوص جواز املسح ألن القدم مستوراً خبف كان التحتاين صحيحا   القارئ: وإن

صحيح وقال بعض أصحابنا ال جيوز ألن احلكم تعلق ابلفوقاين فاعتربت صحته كاملنفرد وإن لبس 
املخرق فوق لفافة مل جيز املسح عليه ألن القدم مل يسترت خبف صحيح وإن لبس خمرقا فوق خمرق 

ال جيوز املسح لذلك واحتمل أن جيوز ألن القدم استرت هبما فصارا  القدم هبما احتمل أن فاسترت 
 كاخلف الواحد.

الشيخ: هذا القول هوالصحيح بل إن القول الصحيح أنه جيوز أن ُيسح على املخرق وحده وإن مل 
 يكوان خمرقني سرت بعضهما اآلخر.

 فصل

(1/111) 

 

مسافر ملا روى عوف بن مالك أن للمقيم وثالثة أايم ولياليهن لل القارئ: ويتوقت املسح بيوم وليلة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أمر ابملسح على اخلفني يف غزوة تبوك ثالثة أايم ولياليهن للمسافر 

ا وليلة للمقيم( قال اإلمام أمحد هذا أجود حديث يف املسح على اخلفني ألنه يف غزوة تبوك آخر ويوم



النيب صلى هللا عليه وسلم وهو آخر فعله، وسفر املعصية كاحلضر ألن ما زاد يستفاد غزاة غزاها 
د اللبس يف ز أن يستفاد به الرخصة ويعترب ابتداء املدة من حني احلدث بعابلسفر وهو معصية فلم جي

ني إحدى الروايتني ألهنا عبادة مؤقتة فاعترب أول وقتها من حني جواز فعلها كالصالة واألخرى من ح
املسح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ابملسح ثالثة أايم فاقتضى أن تكون الثالثة كلها ُيسح 

 فيها.
دث وعلى هذا فلو أن إنسان الشيخ: وهذا هو الصحيح أن ابتداء املدة من حني املسح بعد احل

الة الظهر لبس اخلف على طهارة لصالة الفجر مث أحدث الساعة العاشرة ومل يتوضأ مث توضأ لص
 الساعة الثانية عشرة ومسح فهل ابتداء املدة من الساعة العاشرة أو من الثانية عشرة؟ على القول

العاشرة أي من احلدث ويرى بعض  الراجح من الثانية عشرة وعلى القول األول املرجوح من الساعة
 العلماء بقول شاذ أن ابتداء املدة من اللبس فاألقوال إذًا ثالثة:

 اللبس.. من 1
 . من احلدث بعد اللبس.2
 
ى من تكلم به ولكن . من املسح بعد احلدث وهذا األخري هو الصحيح أما لو مسح جتديدا فلم أر 3

ال تبتدئ املدة من املسح جتديدا وإمنا تعترب من املسح عن  ظاهر كالمه أن املسح جتديدا ال يعترب وأنه
 حدث.

 خرى قبل أن حيدث فهل له أن ُيسح عليه؟السائل: إذا كان نزع اخلف مث لبسه مرة أ
 الشيخ: إذا كان مل ُيسحه فال أبس.
 السائل: وإذا كان قد مسح عليه؟
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الشيخ: إذا كان قد مسح عليه فال يعيده إال بعد الوضوء والقاعدة عندهم أنه مىت مسح اخلف فإنه 
ة مسح ولو قلنا هبذا القول وهو ما إذا أزيل بعد ذلك ال ُيسح عليه مرة أخرى ألنه لبسه على طهار 

د للزم أن ال يكون هناك وقت للمسح على اخلفني يعين كل واحد يستطيع أن يقول قال به أح
 سأخلع إذا انتهت املدة وألبس اخلفني على طهارة وهي طهارة مسح وأبتدئ املدة من جديد.

ا أحد من هؤالء الذين قالوا إن وحنن قلنا إنه إذا خلع اخلف ال تنتقض الطهارة وقاله غريان لكن م



نتقض قال إنه جيوز أن يعيده وُيسح عليه ولقد تعبنا ومل جند أحداً قال هبذا القول وإال  الطهارة ال ت
 كان وجيهاً.

 السائل: حىت ولو كان املسح مسح جتديد؟
لع الشيخ: ال إذا كان مسح جتديد فمعناه إن احلدث األول مل ينتقض فيجوز املسح عليه بعد اخل

 على الطهارة األوىل قبل املسح مث ردها فال أبس. وكذلك لو فرضنا إن الشخص ما مسح خلع وهو
القارئ: وإن أحدث يف احلضر مث سافر قبل املسح أمت مسح مسافر ألنه بدأ العبادة يف السفر وإن 

ها ابحلضر مسح يف احلضر مث سافر أو مسح يف السفر مث أقام أمت مسح مقيم ألهنا عبادة خيتلف حكم
 ضر غلب حكم احلضر كالصالة.والسفر فإذا وجد أحد طرفيها يف احل

الشيخ: هذه املسألة فيها خالف إذا مسح مقيما مث سافر فاإلمام أمحد رمحه هللا كان يرى أنه يتم 
مسح مقيم مث رجع عن هذا القول وقال يتم مسح مسافر وهو الصحيح ألن حكم املسح مل ينته بعد 

ا إذا أحدث مث سافر قبل املسح  مسح مسافر هذا إذا كان قد مسح يف احلضر أمفإذا سافر أمت
فيمسح مسح مسافر وكذلك لو لبس اخلف مث سافر قبل أن حيدث وقبل أن ُيسح فمسافر إذًا 

 فاملسألة هلا ثالث حاالت:
 . إذا لبس خفا وهو مقيم مث سافر قبل احلدث أمت مسح مسافر.1
 ح مسح مْسَح مسافر حىت على املذهب.. أحدث مث سافر قبل املس2
ومسح مث سافر ففيه خالف املذهب أنه يتم مسح مقيم والثاين يتم مسح مسافر وهو . أحدث 3

 الصحيح.
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 مسألة: لو فسدت صالة السفر يصليها ركعتني هذا هو الصحيح.
أراد أن يعيد األعلى السائل: إذا مسح على األعلى مث خلعه مث تطهر اثنية فمسح على األسفل مث 

 وُيسح عليه فهل له ذلك؟
لى األسفل غري صحيح ألنه مىت خلع املمسوح ال ُيكن أن يعاد املسح الشيخ: نقول هذا مسحه ع

 إال بعد طهارة ابملاء هذا الضابط.
القارئ: وإن مسح املسافر أكثر من يوم وليلة مث أقام انقضت مدته يف احلال وإن شك هل بدأ 

شككنا  ضر أو يف السفر بىن على مسح احلضر ألن األصل الغسل واملسح رخصة فإذااملسح يف احل



 يف شرطها رجعنا إىل األصل.
الشيخ: هذا بناًء على أنه إذا مسح قبل السفر يتم مسح مقيم أما إذا قلنا ابلقول الراجح يتم مسح 

مسافر وهنا مسألة مسافر فهذا الشك ال يضر ألان نقول لو تيقنت أنك مسحت ابحلضر فأمت مسح 
ماذا يتم؟ على كالم املؤلف مسح مقيم لو أن رجالً لبس اخلف يف احلضر وأحدث ومسح وسافر ف

وعلى القول الراجح مسح مسافر لكن إذا شك هل مسح قبل أن يسافر أو مل ُيسح إال بعد أن 
أبنه يتم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ يقول املؤلف يتم مسح مقيم لكن على قولنا 

يف احلضر فإنه يتم مسح مسافر مسح مسافر ال حاجة ألنه سواء شك أو تيقن فلو تيقن إنه مسح 
 فكالم املؤلف يف املسألة هذه مبين على أنه إذا سافر بعد املسح يتم مسح مقيم.

القارئ: وإن لبس وأحدث وصلى الظهر مث شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها وقلنا ابتداء املدة 
سح بعدها ألن األصل  املسح بىن األمر يف املسح على أنه قبل الظهر ويف الصالة على أنه ممن حني

 بقاء الصالة يف ذمته ووجوب غسل الرجل فرددان كل واحد منهما إىل أصله
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الشيخ: يقول إذا لبس وأحدث وصلى الظهر مث شك هل مسح قبل الظهر أو بعده وقلنا ابتداء 
سح بىن األمر يف املسح على أنه قبل الظهر احتياطا ألنه إذا بىن قبل الظهر صار املدة من حني امل
ق ويف الصالة على أنه مسح بعدها فيكون قد صلى حمداث فإذا كان املسح بعدها ابتداء املدة أسب

معناه أنه صلى حمداث فيلزمه قضاء صالة الظهر ألن األصل بقاؤها يف ذمته وتبتدئ مدة املسح من 
 الة الظهر احتياطا يعين أننا عملنا ابالحتياط يف هذا وهذا وهللا أعلم.قبل ص

 
 فصل

سح أعلى اخلف دون أسفله وعقبه فيضع يديه مفرجيت األصابع على قدميه مث القارئ: والسنة أن ُي
جيرمها إىل ساقيه ملا روى املغرية رضي هللا عنه قال )رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ُيسح على 

على ظاهرمها( حديث حسن صحيح وعن علي رضي هللا عنه قال )لو كان الدين ابلرأي لكان  اخلفني
 ابملسح من أعاله وقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ُيسح على ظاهر خفيه( أسفل اخلف أوىل

 رواه أبو داود.
رأي لكان الشيخ: حديث علي حديث حسن وقوله لو كان الدين ابلرأي يعين ابلرأي البادي ابدي ال



ح من أسفل اخلف أوىل ابملسح من أعاله ولكن عندما يتأمل اإلنسان جيد أن أعلى اخلف أوىل ابملس
أسفله وذلك ألن املسح ما هو إال ترطيب للخف فقط وليس غسال بل يرطبه فقط ومعلوم أننا لو 

اخلف كما رطبنا أسفل اخلف لكان يتلوث أكثر ابلنجاسة فكان الرأي أن يكون املسح على أعلى 
 جاء به الشرع.

 جيزه ألنه ليس القارئ: اقتصر على مسح األكثر من أعاله أجزأه وإن اقتصر على مسح أسفله مل
 حمال للمسح أشبه الساق.
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الشيخ: مث هل يبدأ مبسح اليمىن مث اليسرى أو ُيسحهما معا مرة واحدة قال بعض العلماء ابألول 
ين أخذوا ابألول أي ُيسحهما مرة واحدة فاستدلوا حبديث املغرية حني وقال بعضهم ابلثاين فأما الذ

النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )دعهما فإين ذكر وضوء 
أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما( ومل يذكر أنه بدأ ابليمىن وقاسوه أيضا على مسح األذنني فإهنما 

ليمىن واليسرى ابليسرى وأما من قال إنه يبدأ ابليمني فقال إن املسح فرع عن ُيسحان معا اليمىن اب
الغسل والفرع له حكم أصله واستدلوا بعموم )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله 

وترجله وطهوره ويف شأنه كله( وأجابوا عن حديث املغرية أبن قوله ومسح عليهما ال ينايف الرتتيب 
ضو واحد ألهنما هو ال يقتضيه وال ينافيه وأن قياسه على مسح األذنني ليس بصحيح ألن األذنني عف

من الرأس خبالف الرجلني فإهنما عضوان فكان ينبغي أن يبدأ ابليمني قبل اليسار واألمر يف هذا 
يعا أو واسع واملسألة ال تعدوا أن يكون هل األفضل كذا أو كذا أما اإلجزاء فيجزي سواء مسح مج

 رتب.
 

 فصل
ملسح بطلت طهارته يف أشهر الروايتني القارئ: إذا انقضت مدة املسح أو خلع خفيه أو أحدمها بعد ا

ولزمه خلعهما ألن املسح أقيم مقام الغسل وإذا زال بطلت الطهارة يف القدمني فتبطل يف مجيعها 
فأجزأه املبدل كاملتيمم جيد املاء  لكوهنا ال تتبعض والثانية جيزئه غسل قدميه ألنه زال بدل غسلهما

 وإن أخرج قدمه.
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الشيخ: هذان قوالن القول الثالث وهو الراجح الصحيح أهنا ال تبطل الطهارة وال يلزمه غسل 
القدمني والدليل عدم الدليل وذلك ألنه ملا توضأ ومسح خفيه ثبتت طهارته مبقتضى الدليل الشرعي 

رتفع إال بدليل شرعي ألننا نقول ملن ادعى أن الوضوء بطل أين شرعي ال يالدليل الوما ثبت مبقتضى 
الدليل على بطالنه وقد صح مبقتضى الدليل فإذا مل يوجد دليل على البطالن فاألصل بقاء الطهارة 

وأما قوهلم إنه زال املمسوح فيقال احلدث وصف وليس عينا وصف يقوم ابلبدن بسبب وجود 
أوال؟ ارتفع وصار البدل اآلن طاهرا فإذا كان طاهرا فإنه يبقى  وصف ارتفعء وهذا الالناقض للوضو 

على طهارته مث إن أخذان ابلقياس على الرأس إذا مسحه وفيه شعر مث حلقه فإن طهارته ابقية 
واجلواب عن هذا أبن مسح الرأس أصل ومسح اخلف بدل جواب غري سديد فإنه ال يؤثر أن يكون 

ياً ألن املهم أن ما تعلقت به الطهارة قد زال فسواء كان أصلياً أو اً أو بدلزال أصلي املمسوح الذي
بدلياً فهذا الفرق غري مؤثر يف احلكم وهلذا نقول إن القول الصحيح أنه إذا خلع اخلف ال تنتقض 
 طهارته بل هي ابقية والدليل عدم الدليل ووجه ذلك أن طهارته ثبتت مبقتضى الدليل الشرعي فال

شرعي هذا وجه الوجه الثاين قياسا على الرأس وإبطال هذا القياس أبن الرأس أصل ال بدليل تنتقض إ
واخلف بدل ال يؤثر ألن الشيء الذي تعلقت الطهارة به قد زال سواء كان أصلياً أو بدلياً ولكن ال 

ا سح مستمر ن يكون امليعين ذلك أنه جيوز أن يعيد اخلف ويبتدئ مدة جديدة ألننا لو قلنا هبذا للزم أ
دائما بل نقول إذا خلع املمسوح فالبد من غسل الرجل هذه قاعدة مطردة مىت خلع املمسوح فالبد 

 من غسل الرجل.
مسألة: لو قال أحد من أهل العلم إذا خلع اخلف على طهارة مسح مث أعاده قبل أن ينتقض وضوءه 

 فإنه جيوز أن ُيسح لو قال أحد هبذا القول فهو قويل
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القارئ: وإن أخرج قدمه إىل ساق اخلف بطل املسح ألن استباحة املسح تعلقت ابستقرارها فبطلت 
بزواله كاللبس وإن مسح على اخلف الفوقاين مث نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاين ألنه زال 

 ه املنفرد.املمسوح عليه فأشب
 املمسوح فإنه ال يعاد إال بعد وضوء كامل الشيخ: بناًء على القاعدة اليت ذكران قبل قليل أنه مىت نزع

 



 فصل
ى العمامة ملا روى املغرية رضي هللا عنه قال )توضأ رسول هللا صلى هللا عليه القارئ: وجيوز املسح عل

عمرو بن أمية رضي هللا عنه قال  وسلم ومسح على اخلفني والعمامة( حديث حسن صحيح، وعن
سح على عمامته وخفيه( رواه البخاري، وروى اخلالل )رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م

من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره هللا( وألن الرأس عضو سقط فرضه إبسناده عن عمر قال )
 يف التيمم فجاز املسح على حائله كالقدمني.

( سمونه وصف طردي )عضو سقط فرضه يف التيمم فجاز املسح على حائله كالقدمنيالشيخ: هذا ي
عن مسح الرأس كجواز مسح هذا ما له أثر بل يقال ألن نزع العمامة يشق فجاز املسح عليها بدال 

اخلف بدال عن غسل الرجل من أجل املشقة غالبا أما قوله )عضو سقط فرضه يف التيمم( هذا غريب 
 ما له أثر.هذا وصف طردي 

دة بكشفه ألنه جرت العادة بكشفه القارئ: ويشرتط أن تكون ساترة جلميع الرأس إال ما جرت العا
 .يف العمائم فعفي عنه خبالف بعض القدمني

الشيخ: هذا تعليل للمستثىن إال ما جرت العادة بكشفه وملاذا نقول أبن كشف ما جرت به العادة يف 
العضو مع أننا قلنا يف اخلفني البد أن تسرت مجيع القدم بدون  الرأس ال يؤثر مع أنه كشف لبعض

 ه.نقول السبب يف ذلك ألن العمامة جرت العادة بكشف شيء من الرأس فعفي عن استثناء؟
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القارئ: ويشرتط أن تكون هلا ذؤابة أو تكون حتت احلنك ألن ما ال ذؤابة هلا وال حنك تشبه عمائم 
أهل الذمة وقد هني عن التشبه هبم فلم تستبح هبا الرخصة كاخلف املغصوب فإن كانت ذات حنك 

ة ومل يتحنك ز املسح عليها وإن مل يكن هلا ذؤابة ألهنا تفارق عمائم أهل الذمة وإن أرخى هلا ذؤابجا
 ففيه وجهان:

 أحدمها جيوز املسح عليها لذلك.
والثاين ال جيوز ألنه يروى أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ابلتلحي عن االقتعاط قال أبو عبيد 

 نها شيء.االقتعاط أن ال يكون حتت احلنك م
اليت يدار منها لية حتت الشيخ: اشرتط املؤلف رمحه هللا أن تكون حمنكة أو ذات ذؤابة واحملنكة يعين 

احلنك وذات الذؤابة أن يكون هلا ذؤابة يعين أحد طرفيها مسدل حىت يكون ذؤابة فإن مل تكن حمنكة 



 جواز املسح عليها وإن مل وال ذات ذؤابة فإنه ال يصح املسح عليها واختار شيخ اإلسالم رمحه هللا
وله رمحه هللا هو الصحيح فالقول تكن حمنكة أو ذات ذؤابة وتسمى عندهم العمامة الصماء وق

 الصحيح أنه ال يشرتط أن
 

تكون ذات ذؤابة أو حمنكة بل جيوز املسح على العمامة ولو كانت صماء ألن الشرع الذي جاء 
 بذلك مطلق ما فيه اشرتاط.

 أن ُيسح ما يظهر من مقدم الرأس أو جوانبه.مسألة: يستحب 
على اخلف ألن املسح على العمامة مسح على ما أصل  مسألة: واملسح على العمامة أوىل من املسح

 طهارته املسح.
 فصل

القارئ: وحكمها يف التوقيت واشرتاط تقدمي الطهارة وبطالن الطهارة خبلعها كحكم اخلف ألهنا أحد 
 بدل.املمسوحني على سبيل ال
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الشيخ: املؤلف ذكر رمحه هللا حكمها يف التوقيت كحكم اخلف يعين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة 
أايم بلياليهن وكذلك أيضا يف اشرتاط تقدم الطهارة يعين أنه يشرتط أن يلبسها أي العمامة على 

خبلع اخلف فكذلك ال تبطل  ذلك بطالن الطهارة خبلعها وقد عرفتم أن الطهارة ال تبطلطهارة وك
اط تقدم الطهارة فال دليل عليه وهلذا نقول الصحيح أن العمامة ال خبلع العمة وأما التوقيت واشرت 

مل يشرتط لبسها على طهارة وليس هلا مدة وذلك ألن النيب عليه الصالة والسالم مل يذكر هلا مدة و 
لى اخلف فقياس مع الفارق ألن اخلف يذكر هلا اشرتاط طهارة واألصل عدم ذلك وأما قياسها ع

تيط به أكثر وأما العمامة فطهارهتا بدال عن املسح فكانت أخف وهلذا طهارة بدل عن غسل فاح
 الصواب أنه ال توقيت فيها وال اشرتاط تقدم طهارة.

 الرأس؟ السائل: هل األفضل املسح على العمامة أو
العمامة وإذا مل يكن عليك عمامة أن متسح الشيخ: األفضل إذا كان عليك عمامة أن متسح على 

مبعىن ال تقصد أنك تلبس العمامة ألجل املسح عليها وال ختلعها وهي عليك  على الرأس يعين
 لتمسح على الرأس األفضل أن يكون اإلنسان على ما هو عليه ال يف هذا وال يف اخلف.



 ئل: كيف ُيسح على العمامة؟السا
 ا أما الذؤابة فنازلة فال متسح.الشيخ: ُيسح على دوائرها كله

حه منها روايتان إحدامها مسح أكثرها والثانية يلزمه استيعاهبا ألهنا بدل من القارئ: وفيما جيزئه مس
اعترب أن يكون جنس املبدل فاعترب كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاحتة وقدر على قراءة غريها 

بيح مل يعترب كونه بقدرها وإن خلع العمامة بعد مسحها بقدرها ولو عجز عن القراءة فأبدهلا ابلتس
لنا ال يبطل اخللع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأيت ابلرتتيب وإن قلنا بوجوب استيعاب وق

 مسح الرأس فظهرت انصيته ففيه وجهان أحدمها يلزمه مسحها معه
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عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ألن املغرية رضي هللا عنه روى أن النيب صلى هللا 
 وألنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاين ال يلزمه ألن الفرض واخلفني

امة فلم جيب مسح غريها كما لو ظهرت أذانه فإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان تعلق ابلعم
واألخرى ال يبطل ألن العمامة ابقية أشبه كشط اخلف مع  إحدامها يبطل املسح لزوال املمسوح عليه

 بقاء البطانة
 فصل

لرأس وال يشق نزعها فأما ملرأة ألهنا ال تسرت مجيع االقارئ: وال جيوز املسح على الكلوته وال وقاية ا
ا القالنس املبطنات كدنيات القضاة والنوميات ومخار املرأة ففيها روايتان إحدامها جيوز املسح عليه

ألن أنسا مسح على قلنسوته وعن عمر رضي هللا عنه إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على 
قد روي املسح على القلنسوة عن سح على اخلمار وقال اخلالل قلنسوته وعمامته وكانت أم سلمة مت

به رجلني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أبسانيد صحاح واختاره ألنه ملبوس للرأس معتاد أش
العمامة والثاين ال جيوز ألنه ال يشق نزع القلنسوة وال يشق على املرأة املسح من حتت مخارها فأشبه 

 الكلوته والوقاية.
 نزعه فإنه ُيسح عليه مثل القالنس الكبار والقبعات املبطنات. الشيخ: الراجح أن كل ما يشق

ى الشراب فهل يصح مسحه أم السائل: إذا مسح الرجل على الكنادر مث خلع الكنادر ومسح عل
 البد من غسل الرجل؟
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الشيخ: اجلواب هذا فيه خالف فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد اخلفني األعلى أو األسفل 
تعلق احلكم به وال ينتقل إىل الثاين ومنهم من يرى أنه جيوز االنتقال إىل الثاين مادامت املدة ابقية 

أراد أن يتوضأ فله أن ُيسح على اجلوارب اليت هي الشراب على ادر مث خلعها و  إذا مسح الكنفمثال
القول الراجح كما أنه إذا مسح على اجلوارب مث لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على 
ن العليا فال أبس به على القول الراجح مادامت املدة ابقية لكن حتسب املدة من املسح األول ال م

ني االثنني مبنزلة خف واحد كما أن اإلنسان لو مسح على خف خميط له وهنا صار اخلف املسح الثاين
 ظهر وبطن مث خلع الظهر فإنه ُيسح على البطن فعلى هذا الرأي يكون اخلفان كأهنما خف واحد.

 مسألة: الراجح يف العمامة أنه ليس هلا توقيت وال يشرتط أن تلبس على طهارة.
 

 فصل
املوضوعة على الكسر ألنه يروى عن علي أنه قال )انكسرت  سح على اجلبائرارئ: وجيوز املالق

إحدى زندي فأمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أمسح عليها( رواه ابن ماجه وألنه ملبوس 
 يشق نزعه فجاز املسح عليه كاخلف وال إعادة على املاسح ملا ذكران.

ة وهي يف األصل ما يوضع على الكسر بائر مجع جبري لى اجلبائر واجلالشيخ: ذكر املؤلف املسح ع
ويشد عليه ومسي جبائر تفاؤال أبن جيرب هذا الكسر واستدل املؤلف لذلك أبثر ونظر األثر ما روي 
عن علي رضي هللا عنه )انكسرت إحدى زندي فأمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أمسح 

ألن الذراع حيتوي على عظمني الواحد منهما لذي يف الذراع زند هو العظم اعليها( رواه ابن ماجه وال
يسمى زندًا فانكسر فجعل علي عليه جبائر فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن ُيسح عليها هذا 

 الدليل األثري.
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والدليل النظري قال وألنه ملبوس يشق نزعه فجاز املسح عليه كاخلف وهذا يف احلقيقة قياس لكن ال 
يشبهه من كل وجه ألن املسح على اخلف من ابب احلاجة والكمال واملسح على اجلبرية من ابب 

و أزيلت الختل الكسر خبالف القدم فإنه ال خيتل لو أزيل اخلف وعلى هذا فيكون ألهنا ل الضرورة
ؤلف وهو القياس قياسا أولواي وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على ثالثة أقوال هذا الذي قاله امل



الصحيح أنه ُيسح عليها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل املسح بدال عن الغسل عند الساتر يف 
ال السعة ففي حال الضرورة من ابب أوىل وما هو الذي جعل يف حال السعة؟ اخلف ففي حال ح

  الضرورة من ابب أوىل وقال بعض العلماء بل يتيمم ألنه عجز عن غسل بعض األعضاء فكان
كالعجز عن مجيع األعضاء ومعلوم أن العجز عن مجيع األعضاء يوجب التيمم وقال بعض العلماء ال 

( وقول النيب صلى هللا عليه 16لقوله تعاىل )فَاتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( )التغابن: من اآليةيلزمه شيء 
ل أعضاءه إال هذا العضو اجملبور وسلم )إذا أمرتكم أبمر فأتو منه ما استطعتم( وهو يستطيع أن يغس

وال هو األول أنه ُيسح فإنه ال يستطيع غسله فسقط فرضه ابآلية الكرُية واحلديث ولكن أقرب األق
ألنه ساتر يف حمل الفرض فكان فرضه املسح كاخلف وأوىل ويعضده هذا األثر الذي ذكره املؤلف 

احلديث ولكن حىت لو كان احلديث ضعيفا رمحه هللا بصيغة التمريض والذين قالوا ال ُيسح ضعفوا 
ه وال شك أن املسح فإن القياس قياس جلي وواضح وال شك أن املسح عليه خري من عدم تطهري 

 أقرب إىل الغسل من التيمم.
 السائل: هل ُيسح على مجيع العضو أوعلى اجلرية فقط؟

 الشيخ: على اجلبرية فقط.
 

احلاجة ألن املسح عليها إمنا جاز للضرورة فوجب أن القارئ: ويشرتط أن ال يتجاوز ابلشد موضع 
 يتقيد اجلواز مبوضع الضرورة.

(1/123) 

 

الشيخ: هذا صحيح يشرتط أن ال يتجاوز ابلشد موضع احلاجة واملراد ابحلاجة ليس مكان اجلرح أو 
مثال  الكسر فقط بل كل ما حيتاج إليه يف الشد فهو حاجة فإذا قدران أن مكان اجلرح بقدر أصبعني

 البد أن تكون أربع أصابع فهذه حاجة فكل ما حيتاج إليه يف الشد فهو حاجة. وكانت اخلرقة
القارئ: وتفارق اجلبرية اخلف يف ثالثة أشياء أحدها أنه جيب مسح مجيعها ألنه مسح للضرورة أشبه 

 التيمم وألن استيعاهبا ابملسح ال يضر خبالف اخلف.
ضح لكن التعاليل اليت ذكرها عليلة يقول مبسح مجيعها هذا واالشيخ: هذا فرق أنه جيب مسحها 

ألنه مسح للضرورة أشبه التيمم يقال إذا كان مسحا للضرورة فهو أوىل ابلتخفيف من املسح على 
اخلفني وقوله أشبه التيمم أيضا خطأ ألن التيمم ال جيب فيه مسح األعضاء كلها إمنا ُيسح من 



ه ليس بصحيح وقوله وألن استيعاهبا ابملسح ال لقياس اآلن تبني أناألعضاء الوجه والكفان فهذا ا
يضر خبالف اخلف فيقال اخلف أيضا ال يضر لومسحه كله لكن يقال الفرق أن اخلف ورد مسحه 
للتخفيف والتيسري فهو رخصة وأما هذه فهي بدل فمسح اجلبرية بدل عن الغسل فإذا كان جيب 

ا أقرب مما ذكره املؤلف رمحه هللا من املسح على بدله هذ استيعاب العضو ابلغسل وجب استيعاب
 القياس.

السائل: عندما وجب غسل العضو مجيعه أوجبنا املسح على اجلبرية مجيعها أال نقول إنه كما وجب 
 غسل الرجل مجيعها جيب مسح اخلف مجيعه؟

ة فضرورة وهلذا الشيخ: أجبنا عن هذا وقلنا مسح اخلفني من ابب التخفيف والرخصة وأما اجلبري 
 سح عليها عزُية كما قال العلماء خبالف املسح على اخلفني فهو رخصة.امل

القارئ: الثاين أن مسحها ال يتوقت ألنه جاز ألجل الضرر فيبقى ببقائه الثالث أنه جيوز يف الطهارة 
 الكربى ألنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم.
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بقى ببقائه الثالث أنه جيوز يف  يتوقت ألنه جاز ألجل الضرر فيالشيخ: الفرق الثاين أن مسحها ال
الطهارة الكربى واخلف يف الطهارة الصغرى فقط حلديث صفوان بن عسال وقد سبق إال من جنابة 

 للضرر أشبه التيمم.ألنه مسح أجيز 
 

اخلف فإن القارئ: ويف تقدم الطهارة روايتان إحدامها يشرتط ألنه حائل منفصل ُيسح عليه أشبه 
لبسها على غري طهارة أو جتاوز بشدها موضع احلاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم هلا كاجلريح العاجز 

 ط تقدم الطهارة له كالتيمم.عن غسل جرحه والثانية ال يشرتط ألنه مسح أجيز للضرورة فلم يشرت 
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ىن وعلة يثبت هبا احلكم الشيخ: كل هذه األوصاف أو التعليالت كلها طردية يعين ال تفيد مع
توضع اجلبرية على طهارة؟ فقال بعضهم يشرتط أن يضعها واختلف العلماء رمحهم هللا هل يشرتط أن 

يضعها على طهارة وجب عليه حلها مث التطهر مث إعادهتا مرة اثنية فإن خاف من  على طهارة فإن مل



م؟ ألجل أنه تعذر عليه غسل ما حلها ضررا ألغاها وال ُيسح عليها ولكن يتيمم وألي شيء يتيم
حتتها ومل يتم الشروط ملسحها فصار ما حتتها عضوا عاجزا عن تطهريه فوجب فيه التيمم إذاً على هذا 

وهو اشرتاط تقدم الطهارة إذا وضعها على غري طهارة ماذا نقول له؟ نقول انزعها مث تطهر مث القول 
نزعتها انكسرت الرجل أو اليد قلنا إذًا اعتربها  أعدها فإذا قال ال ُيكن نزعها ألن علي ضرر ولو

شرتط تقدم الغية وتيمم عنها بدون مسح ألن املسح ال يصح اآلن ولكن تيمم والقول الثاين أنه ال ي
الطهارة عليها ودليله أواًل عدم الدليل فإنه ال دليل على اشرتاط الطهارة لوضع اجلبرية وال ُيكن 

فروق منها هذه الثالثة اليت ذكرها املؤلف وهي أكثر من ثالثة هي قياسها على اخلف ألن بينهما 
يار اإلنسان فال يكلف الطهارة ألن مثانية فروق بني اخلف واجلبرية واثنيا أن اجلبرية أتيت بغته بغري اخت

إلزامه ابلطهارة فيه صعوبة فإذا انكسر إنسان وهو على غري طهارة وقلنا جيب أن يتطهر فيه صعوبة 
ف فإنه يلبس ابختيار اإلنسان وإبمكانه أن يتطهر قبل أن يلبس أما اجلبرية فليس إبمكانه أما اخل

إال أن تذهب تتوضأ هذا صعب فتنقلب اآلن لو  شخص مكسورة رجله أو يده ونقول له ال جنمَرّبك
برية أمرانه ابلوضوء أو ألزمناه به انقلب التيسري تعسريا فالقول الصحيح بال شك أنه ال يشرتط للج

 أن توضع على طهارة بل مىت وجد سببها وضعت ومسح عليها.
بقية العضو املكشوف  السائل: إذا كانت اجلبرية ال تغطي العضو كاماًل وإمنا نصف العضو وإذا غسل

 ابملاء ومسح على اجلبرية ابملاء يتسرب ماء الغسل إىل اجلبرية ورمبا سبب له ضرر؟
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لنا ال تغسل املكشوف وتيمم عنه فلو فرضنا أنه ب ولو كان الزم يتسرب قالشيخ: ما هو الزم يتسر 
يف الساق ووجب عليه غسل فيستطيع إنه جيلس يف صحن ويغسل بقية جسده وال ينزل املاء إىل 

ض أنه ال ُيكن إال أن ينزل املاء إىل ما حتت اجلبرية مثل أن يكون هناك جرح اجلبرية لكن على فر 
 ي هذه احلال ُيسح على اجلبرية ويتيمم عما بقي وال يغسلها.حتت هذه اللفافة فف

 
سر أو جرح خياف الضرر بغسله ألنه موضع حيتاج إىل الشد عليه القارئ: وال فرق بني اجلبرية على ك

على اجلرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه وقد روى األثرم  فأشبه الكسر ولو وضع
 رجت إبهبامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها(.إبسناده عن ابن عمر )أنه خ

كسر أو على جرح واألصل أهنا على كسر لكن قد   الشيخ: يعين ال فرق بني أن تقول جبرية على



هللا عنه خرج إبهبامه قرحة فألقمها مرارة واملرارة شيء مرة  تكون على جرح فال فرق وابن عمر رضي
اجلرة كالقارورة واملرارة هذه إذا ألقي املاء الذي فيها تكون وعاء جدا يلصق ابلكبد كبد احليوان مثل 

 ها إهبامهفابن عمر رضي هللا عنه ألقم
العضو ومل نقل له ُيسح بقية السائل: ملاذ إذا خاف تسرب املاء إىل اجلبرية قلنا له يتيمم عن بقية 

 العضو؟
ى حائل أو مسح ابألصل كمسح الشيخ: ألن املسح على العضو مل يرد واملسح البد أن يكون عل

 الرأس وليس هذا كاجلرح قدُيسح عليه هذا ظاهر.
 

 ابب نواقض الطهارة الصغرى
 القارئ: وهي مثانية.

كربى يعرب عنها العلماء مبوجبات الغسل الشيخ: نواقض الطهارة الصغرى احرتازاً من الكربى وال
فسد الوضوء وجب عند الصالة  وهذه نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء وإذا

ربوا عن الغسل مبوجبات الوضوء وهلذا لو عرب عن نواقض الوضوء مبوجبات الوضوء لصح مثل ما ع
ه يعين اليت إذا طرأت على الوضوء الغسل فهي اختالف تعبري يف احلقيقة فنواقض الوضوء مفسدات

 أفسدته.
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)َأْو َجاَء  و نوعان معتاد فينقض بال خالف لقوله تعاىلالقارئ: وهي مثانية اخلارج من السبيلني وه
( )النساء: من اآلية النيب صلى هللا عليه وسلم )ولكن من غائط ( وقول 43َأَحٌد مِّْنكمْم مَِّن اْلَغائِّطِّ

وبول ونوم( وقوله )فال ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا( وقال يف املذي )يغسل ذكره ويتوضأ( 
 متفق عليه.

املذي هو املاء الذي خيرج مع الشهوة لكن بدون إحساس هذا يوجب الوضوء وغسل الذكر  الشيخ:
 واألنثيني.

 
در كاحلصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: النوع الثاين ان

ن السبيل أشبه قال للمستحاضة )توضئي لكل صالة( رواه أبو داود ودمها غري معتاد وألنه خارج م



 املعتاد وال فرق بني القليل والكثري.
رج من دبره حصى أو دود أو الشيخ: هذا هو الصحيح أنه ال فرق بني املعتاد وغري املعتاد فلو خ

شعر أو ما أشبه ذلك فإنه انقض للوضوء ودليل هذا قوله عليه الصالة والسالم )حىت يسمع صوات 
 ال جرم هلا تنقض الوضوء فما له جرم من ابب أوىل.أو جيد رحيا( فإذا كانت الريح وهي 

رئ واحليض عادي املهم مسألة: معىن املعتاد هو الذي من عادة البشر واملستحاضة تعترب مرض طا
أن االستحاضة وسلس البول وما أشبه ذلك هذا ال ينقض الوضوء يف حال وجوده ولكن ال تتوضأ 

 إال لكل صالة.
ة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثريه لدخوله يف القارئ: الثاين خروج النجاس

 النصوص املذكورة.
 

فينقض كثريه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لفاطمة بنت أيب القارئ: الثاين دم وقيح وصديد 
حبيش )إنه دم عرق فتوضئي لكل صالة( رواه الرتمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك وألهنا 

اسة خارجة من البدن أشبهت اخلارج من السبيل وال ينقض يسريه لقول ابن عباس يف الدم إذا كان جن
إلمام أمحد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فاحشا فعليه اإلعادة قال ا

 فصلى ومل يتوضأ وابن أيب أوىف عصر دمال وذكر غريمها ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم فكان
 إمجاعا.
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الشيخ: الثاين خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول وهذا يقع كثريا نسأل هللا لنا 
الغائط فنقول هذه الفتحة ما خرج ولكم العافية يـمْعَمل له عملية فتحة خيرج منها البول وخيرج منها 

 البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد منها من البول والغائط فهو انقض قليله وكثريه والثاين غري
انقضة للوضوء والصحيح أهنا غري انقضة وحديث  وماء اجلروح وما أشبهه فاملشهور من املذهب أهنا
ف ألن هذا الدم اخلارج دم االستحاضة من أين؟ فاطمة بنت أيب حبيش ال يدل على ما ذكره املؤل
غريه فالصواب أن اخلارج من غري السبيلني إذا مل من السبيل وهناك فرق بني اخلارج من السبيل و 

ه وال كثريه والدليل على هذا هذه اآلاثر اليت ذكرها املؤلف يكن بوال وال غائطا فإنه ال ينقض ال قليل
فصلى ومل يتوضأ وابن أيب أوىف عصر دمال ومل يتوضأ وأيضا أن ابن عمر عصر بثرة فخرج دمه 



 بون يفالصحابة رضي هللا عنهم كانوا يصا
 

مجيع ما خيرج من  املغازي ابجلروح الكثرية الدم ومع هذا مل يؤمروا ابلوضوء من هذا الدم فالصحيح أن
 ال ينقض. غري السبيلني ليس بناقض كالدم والقيح والصديد وماء اجلروح والقيء كل هذا

 السائل: ما معىن بثرة؟
اجللد يكون له نربة ويؤمل على كل حال مث  الشيخ: البثرة هذه يف العني والدمل اخلراج الذي خيرج يف

 يشق
د يكون اخلارج يستمر خروجه سواء أكان من الغائط السائل: ابلنسبة للفتحة اليت تفتح للمرضى ق

 أو البول؟
 يعفى عنها ويتوضأ لكل صالة.الشيخ: تكون هذه مثل سلس البول 

بن عباس قال ابن عقيل إمنا يعترب القارئ: وظاهر مذهب أمحد أنه ال حد للكثري إال ما فحش لقول ا
كما رجعنا يف يسري اللقطة الذي ال جيب   الفاحش يف نفوس أوساط الناس ال املبتذلني وال املوسوسني

د أن الكثري شرب يف شرب وعنه قدر الكف فاحش تعريفه إىل ما ال تتبعه مهة نفوس األوساط، وعن أمح
خلمس يسري قال اخلالل والذي استقر عليه القول أن وعنه قدر عشر أصابع كثري وما يرفعه أبصابعه ا

 الفاحش ما يستفحشه كل إنسان يف نفسه.
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الشيخ: هذا األخري من الغرائب واآلن فهمنا من كالم املؤلف أن ما خرج من غري السبيلني فإن كان 
 الكثرة؟ و امليزان يف ولكن ما هبوال أو غائطا نقض قليله وكثريه وإن كان غريمها نقض الفاحش الكثري

قيل امليزان أوساط الناس ال املوسوسني وال املتهاونني وقيل إنه ما يفحش يف نفس كل إنسان حبسبه 
وهذه مشكلة ألن املتهاون ال يفحش يف نفسه شيء واملوسوس كل شيء لو كان عني جرادة قال هذا 

سوسني وال نعترب نعترب املو  دل متوسط الفاحش فالقول أبن املرجع إىل أوساط الناس هذا قول ع
 املتهاونني

 السائل: لو خرج اآلن كثري قيح وصديد فهل يبطل الوضوء؟
الشيخ: على رأي املؤلف يبطل الوضوء والقول الصحيح ال يبطل أي خارج من البدن إال البول 

 وء.والغائط أو ما خرج من السبيلني فما خرج من السبيلني أاي كان فإنه انقض للوض



نادر كاحلصى والدود والشعر ينقض الوضوء مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قلنا إن ال السائل:
فال خيرج حىت يسمع صوات أو جيد رحيا فإذا كان الريح الذي ليس له جرم ينقض فاحلصى من ابب 

لكن القياس يصح أوىل لكن الشارع ما علق القضية ابحلجم يعين لو علق القضية ابجلرم لقلنا إن هذا 
علق القضية بشيء معني وهو الريح والبول والغائط ومل يعلق بكل ما خرج من السبيلني يعين الشارع 

 لو جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم نص أبن كل ما خرج من السبيلني انقض لقلنا هذا القياس.
خيرج من ر أن أحداً يب ألنه يندالشيخ: يقول العلماء إمنا قيد حبسب الواقع ال مفهوم له هذا قيد أغل
 بطنه حصاة وابلنسبة للبول أحياانً خترج حصاة من الكلى يراها الناس

 
ابملنظار متشي مع العروق حىت تطلع وكذلك الشعر أندر من هذا يف الواقع أن الشعر اندر لكنه خيرج 

رجل شره يف متاما وهو  مع الغائط أحياانً يكون اإلنسان أيكل من رأس البهيمة ويكون ما أزيل الشعر
 اللحم وأيخذ اللحمة ويبلعها هي وشعرها مث خيرج الشعر.
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القارئ: الثالث زوال العقل وهو نوعان أحدمها النوم فينقض لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ولكن 
اء السه فمن انم فليتوضأ( رواه من غائط وبول ونوم( وعنه عليه الصالة والسالم أنه قال )العني وك

 فقام مقامه كسائر املظانبو داود، وألن النوم مظنة احلدث أ
الشيخ: اآلن علل املؤلف رمحه هللا لزوال العقل بدليلني أثري ونظري األثري )ولكن من غائط وبول 

قامه كسائر ونوم( والنوم مزيل للعقل وأما التعليل فقال رمحه هللا وألن النوم مظنة احلدث فقام م
إنه لو أحدث ما حيس بنفسه فعلق احلكم ظان وهو كذلك واإلنسان إذا انم فاألحداث أو كسائر امل

 ابملظنة ملا تعذرت املئنة.
 القارئ: وال خيلو من أربعة أحوال:

 أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثريه ملا رويناه.
رسول هللا ينقض قليله ملا روي من أن أصحاب ون جالسا غري معتمد على شيء فال والثاين أن يك

صلى هللا عليه وسلم )كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا مث يصلون مث يتوضئون( رواه مسلم مبعناه 
وألن النوم إمنا نقض ألنه مظنة خلروج الريح من غري علمه وال حيصل ذلك هاهنا ألنه يشق التحرز 

نه ال يعلم ابخلارج مع فعفي عنه وإن كثر واستثقل نقض أله لكثرة وجوده من منتظري الصالة من



 استثقاله وُيكن التحرز منه
 الشيخ: النوم يقول املؤلف إن له أربع أحوال:

احلال األوىل أن يكون مضطجعا أو متكئا إىل آخره والصحيح يف هذه املسألة أنه ليست العربة حبال 
ن حيث ا أشبه ذلك العربة حبال النائم مأنه مضطجع أو انئم أو متكئ أو م النائم من حيث

اإلحساس فإن كان يغلب على ظنه بقاء طهره لكونه لو أحدث ألحس فإنه ال ينتقض وإن كان لو 
أحدث مل حيس بنفسه فإنه ينقض الوضوء إذًا املدار على اإلحساس إذا كان لو أحدث ألحس بنفسه 

  فال وهللا أعلمفهو ينقض الوضوء وإال
 النوم فإن طهارته ابقية(.ب على ظنه بقاء طهره حىت لو طال الضابط )إذا غل
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القارئ: احلال الثالث القائم ففيه روايتان إحدامها إحلاقه حبالة اجللوس ألنه يف معناه والثانية ينقض 
 يسريه ألنه ال يتحفظ حفاظ اجلالس.

رج حمل احلدث فال يتحفظ فأشبه وفيه روايتان أوالمها كاملضطجع ألنه ينفالرابع الراكع والساجد 
الثانية أنه كاجلالس ألنه على حال من أحوال الصالة أشبه اجلالس واملرجع يف اليسري املضطجع و 

والكثري إىل العرف ما عد كثريا فهو كثري وما ال فال ألنه ال حد له يف الشرع فريجع فيه إىل العرف  
 اإلحراز.كالقبض و 

مث أشار إىل قاعدة معروفة وهي املرجع يف يسري النوم وكثريه إىل العرف الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا 
قوله رمحه هللا )ألنه ال حد له يف الشرع فرجع فيه إىل العرف كالقبض واإلحراز( ويصح واحلرز وهذه 

 قاعدة منظومة عندكم يف قواعد الفقه
 لشرع كاحلرز فبالعرف احددوكل ما أتى ومل حيدد ... اب
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القاعدة صحيحة ألنه إذا مل حيده الشارع وأطلقه يرجع فيه إىل العرف ومن ذلك السفر على  ذهوه
 العرف فال حيد ابلكيلوات رأي كثري من العلماء ومنهم مؤلف الكتاب فالسفر ال حد له فريجع به إىل

الرهن  وال بغريها وقول املؤلف كالقبض ماذا يعين القبض يعين قبض املبيع مثال قبض اهلبة قبض



ال ( مثال قبض اهلبة ال تلزم إال بقبض وقبض املبيع ال يباع إ283)َفرَِّهاٌن َمْقبموَضٌة( )البقرة: من اآلية
موال مبا حيفظ الوديعة البد أن حيفظها يف حرزها اليت بعد قبضه وما أشبه ذلك واحلرز يعين حرز األ

حلرز ما تعارف الناس عليه ولكن سبق حترز به عادة إذا سرق سارق املكان البد أن يكون من حرز وا
لى ظنه بقاء أن الصحيح أنه ليس الضابط يف النوم أنه يسري أو خفيف الضابط )أنه مىت غلب ع

و أحدث أحس بنفسه فإن النوم ال ينقض الوضوء وذلك ألن طهارته فهو على طهارة( فإذا كان ل
الستوى قليله وكثريه كالبول لكنه مظنة النوم مظنة احلدث وليس حداث ألن النوم لو كان حداث بنفسه 

خبالف ذلك ولكننا  احلدث والذين حدوه ابليسري والكثري قالوا ألن الكثري مظنة احلدث واليسري
حلدث فإنه يرجع إىل املظنة ومىت غلب على ظنه أنه مل حيدث فإنه على نقول مادام أن النوم مظنة ا

 طهارته.
 وؤه ألنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.القارئ: وإن تغري عن هيئته انتقض وض

هيئته فإن سقوطه يدل  الشيخ: تغري عن هيئته مثل لو واحد انئم متكيء مث سقط هذا معىن تغري عن
 ثقيل أما إذا طاح مث من حني ما أهوى فز مث استيقظ فهذا النوم يسري. على أنه مستثقل وأنه نوم

 
و إغماء أو سكر ينقض الوضوء ألنه ملا نص على نقضه القارئ: النوع الثاين زوال العقل جبنون أ

وال فرق بني اجلالس وغريه والقليل  ابلنوم نبه على نقضه هبذه األشياء ألهنا أبلغ يف إزالة العقل
ن صاحب هذه األمور ال حيس حبال خبالف النائم فإنه إذا نبه انتبه وإن خرج منه شيء قبل والكثري أل

 استثقاله يف نومه أحس به
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 الشيخ: زوال العقل ابجلنون واإلغماء والسكر ينقض مطلقا قليله وكثريه.
 السائل: ابلنسبة لغلبة الظن يف النوم إذا تساوى الظن هل ينتقض الوضوء أو ال ينتقض؟

 : األصل الطهارة.الشيخ
و كان مسألة: السكر مظنة حدث لكنه ملا كان ال حيس بنفسه إطالقا صار ينقض بكل حال لكن ل

 حيس فال ينقض الوضوء.
ن رجال سأل رسول هللا القارئ: والرابع أكل حلم اجلزور فينقض الوضوء ملا روى جابر بن مسرة )أ

شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ قال أنتوضأ صلى هللا عليه وسلم أنتوضأ من حلوم الغنم قال إن 



أبو عبد هللا فيه حديثان صحيحان عن  من حلوم اإلبل قال نعم توضأ من حلوم اإلبل( رواه مسلم قال
رة وال فرق بني قليله وكثريه ونيئه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث الرباء بن عازب وجابر بن مس

ل وصلى ومل يتوضأ إن كان يعلم أمر النيب صلى هللا عليه ومطبوخه لعموم احلديث وعنه فيمن أك
 هال فال إعادة عليه.وسلم ابلوضوء منه فعليه اإلعادة وإن كان جا

كم أم جاهال الشيخ: والصحيح األول أنه ينقض سواء كان عاملا أم جاهال وسواء كان جاهال ابحل
م إذا كان يف بلد يرون أنه ال ينتقض ابحلال ال يدري هل هو حلم إبل أو حلم غنم لكن اجلاهل ابحلك

لوضوء فإنه ال شيء عليه ألنه وضوؤه وكان اتبعا هلم فال شيء عليه حىت لو تبني له بعد وجوب ا
 معذور.

ثانية ينقض ملا روى أسيد بن حضري القارئ: ويف اللنب روايتان إحدامها ال ينقض ألنه ليس بلحم وال
وؤا من حلوم اإلبل وألباهنا( رواه أمحد يف املسند ويف الكبد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )توض

ا ال ينقض ألنه ليس بلحم والثاين ينقض ألنه من مجلته والطحال وما ال يسمى حلما وجهان أحدمه
 ير فدخل فيه سائر أجزائه.فأشبه اللحم وقد نص هللا على حترمي حلم اخلنز 
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الشيخ: ذكر املؤلف اللنب والكبد والطحال وما أشبه ذلك فذكر يف اللنب روايتان عن أمحد إحدامها 
ني الذين أمرهم النيب صلى هللا ينقض ودليل ذلك قصة العرنيينقض والثانية ال والصحيح أن اللنب ال 

عليه وسلم أن خيرجوا إىل إبل الصدقة ويشربوا من أبواهلا وألباهنا ومل أيمرهم ابلوضوء مع دعاء احلاجة 
 إىل البيان
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ر فسكوته عن ذكر الوضوء يدل على أنه ليس بواجب وأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد فالظاه
نه وبني حديث أن ذكر األلبان شاذ وإن صح فيحمل على االستحباب ال على الوجوب مجعا بي

العرنيني أما الكبد والطحال وما ال يسمى حلما ففيه وجهان ال روايتان والفرق بني الروايتني والوجهني 
جب من أن الروايتني عن اإلمام أمحد والوجهني عن أصحاب اإلمام أمحد والصحيح أن الوضوء وا

بل إننا لو قاران بني اللحم  الكبد والطحال واألمعاء والكرش وما أشبهها ألنه من مجلة حلم اإلبل



اخلالص وغريه لكان غريه مساواي له أو أكثر منه فإن البعري فيها شحم كثري فيها أمعاء فيها كرش فيها  
عرف فكيف يوجب الشرع كبد فيها رأس وغري ذلك من األشياء الكثرية اليت ال تسمى حلما يف ال

ف املعهود مث إنه مقيس على حلم اخلنزير ملا الوضوء من حلم اإلبل مث حنمله على األقل منه هذا خال
حرم هللا حلم اخلنزير صار عاما جلميع أجزائه مث إنه ال يوجد يف الشريعة اإلسالمية حيوان ختتلف 

َوَعَلى الَّذِّيَن َهادموا َحرَّْمَنا كملَّ ذِّي ظمفمٍر َومَِّن أجزاؤه حال وحرمة أو أتثريا لكن يف شريعة اليهود يوجد )
( أما يف شريعتنا احليوان واحد مجيع 146 َواْلَغَنمِّ َحرَّْمَنا َعَلْيهِّْم شمحموَمهمَما( )األنعام: من اآليةاْلبَـَقرِّ 

على أجزائه يف احلل واحلرمة ال يوجد حيوان بعضه حالل وبعضه حرام وكذلك يف األثر املرتتب 
مسألة النزاع والصحيح  األكل ال يوجد شيء بعض حلمه يؤثر وبعض حلمه ال يؤثر إال هذه املسألة

فيها أنه عام وأن مجيع أجزاء البعري انقض للوضوء ولكن هنا هل يلزم اإلنسان إذا أكل عند إنسان 
يلزم كما لو  طعاما أن يسأل ويقول ما حلمك؟ ال يلزم ولكن هل يلزم صاحب احملل أن خيربهم؟ نعم

ِّّ َوالتـَّْقَوى( رأى ماًء جنسا يريد أن يستعمله أحد فإنه يلزمه أن ينبهه لق ول هللا تعاىل )َوتـََعاَونموا َعَلى اْلربِّ
( وهذا من الرب أن يتوضأ اإلنسان من حلم اإلبل ماذا يقول له إذا أراد أن ينبهه؟ 2)املائدة: من اآلية

 هذا حلم إبل
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 غاية ال ثغاية فاإلبل هلا رغاء ترغي صوته يسمى رغا والشاة ثغاء.يقول هذا ر  وبعض العامة
 السائل: اللنب أليس من أجزاء البعري فلماذا الينقض الوضوء؟

  ليس حلماً وهو جزء منفصل وهو يشبه البول والروث.الشيخ: اللنب
 بل ال مشيئة له.مسألة: ملا قال يف الغنم إن شئت وقال يف اإلبل نعم دل هذا على أن اإل

القارئ: وال ينقض الوضوء مأكول غري حلم اإلبل وال ما غريت النار لقول النيب صلى هللا عليه وسلم 
ت فال تتوضأ(، ويروى أن )آخر األمرين من رسول هللا صلى الغنم )إن شئت فتوضأ وإن شئيف حلم 

 هللا عليه وسلم ترك الوضوء مما غريت النار( رواه أبو داود.
: املرق ألصحاب اإلمام أمحد فيه وجهان وجه بوجوب الوضوء ووجه آخر عدم الوجوب مسألة

ح أن طعم اللحم ب مرقها أنه أكل حلمها وصحيوالصحيح عدم الوجوب ألنه ال يصدق على من شر 
بال شك يكون يف املاء لكن نقف على النص وهلذا الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا إن معىن اللحم 

 رق.موجود يف امل



 
 السائل: املرقة إذا كان فيها قطع حلم هل تنقض الوضوء؟

يف املرق للحم مطحوانً فأحياانً ترى الشيخ: إذا كان فيها قطع حلم ينقض ألنه أكل وكذلك إذا كان ا
 شيء كالعش مثال فهذا ينقض ألنه حلم وكذلك إذا كان اللحم موجوداً يف قاع اإلانء.

ثالث رواايت إحداهن ال ينقض ملا روى قيس بن طلق عن أبيه )أن  القارئ: واخلامس ملس الذكر فيه
ك( صالة قال هل هو إال بضعة منالنيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن الرجل ُيس ذكره وهو يف ال

رواه أبو داود وألنه جزء من جسده أشبه يده والثانية ينقض وهي أصح ملا روت بسرة بنت صفوان 
م قال )من مس ذكره فليتوضأ( قال أمحد هو حديث صحيح وروى أبو أن النيب صلى هللا عليه وسل

وهم يؤسسون املسجد وأبو هريرة حنوه وهو متأخر عن حديث طلق ألن يف حديث طلق أنه قدم 
رة قدم حني فتحت خيرب فيكون انسخا له والثالثة إن قصد إىل مسه نقض وال ينقض من غري هري

 النساء. قصد ألنه ملس فلم ينقض بغري قصد كلمس

(1/137) 

 

الشيخ: اآلن هذه ثالث رواايت رواية النقض والرواية الثانية عدم النقض والثالثة التفريق بني القصد 
لشهوة نقض وإن مسه لغري شهوة وعدمه وفيه قول رابع التفريق بني الشهوة وعدم الشهوة إن مسه 
ذا النقض أبنه بضعة فإذا مسه مل ينقض ووجه هذا القول أبن النيب صلى هللا عليه وسلم علل ه

إنه ينقض ألنه يف هذه احلال خيرج اإلنسان كما ُيس سائر األعضاء فإنه ال ينقض وإن مسه لشهوة ف
اإلنسان أبدًا لشهوة ال ُيكن أن ُيسها عن مشاهبة بقية األعضاء ألن األعضاء غري الذكر ال ُيسها 

هوة انتقض وضوؤه وإال فال ويوجه هذا لشهوة لكن الذكر ُيكن فهذا التفصيل يقول إن مسه لش
وهو إمنا هو بضعة منك يقول إن مسه كما ُيس القول ابلتعليل الذي علله النيب صلى هللا عليه وسلم 

نه إذا مسه لشهوة كان مظنة احلدث ألن  سائر جسده مل ينتقض وإن مسه لشهوة انتقض قال وأل
ذي وقد ال يشعر بذلك فلما كان مظنة احلدث كثريا من الناس يكون مذاء مبجرد ما حيس ابلشهوة ُي
مر ابلوضوء لالستحباب وأضعف هذه األقوال أحلق ابحلدث وهناك قول خامس أنه ال ينقض وأن األ
ألول أن ال ُيكن اجلمع والشرط الثاين أن يعلم القول ابلنسخ ألن النسخ يشرتط فيه شرطان الشرط ا

ن حيمل أحدمها على الشهوة والثاين على عدم الشهوة التأريخ وهذان النصان ُيكن اجلمع بينهما أب
على عدم الوجوب ألن حديث طلق بن علي سئل عن أو حيمل أحدمها على االستحباب والثاين 



فيد الوجوب فيكون اجلواب نفياً للوجوب ال الرجل ُيس ذكره يف الصالة أعليه الوضوء وعلى ت
م وهم يؤسسون املسجد وأبو هريرة أتخر إسالمه لالستحباب مث القول أبنه متأخر مبجرد أن طلق قد

غريه وأرسله ومن اجلائز أن طلقا أيضا قدم يف هذا  ال يصح ألنه من اجلائز أن أاب هريرة رواه عن
 م متأخرا فعلى كل حالالوقت ومسعه من النيب صلى هللا عليه وسل
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تحب ملن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا أقرب األقوال قوالن إما أن حيمل األمر على االستحباب فيس
ينتقض واألقرب  أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوؤه ومن ال فال لشهوة أو لغري شهوة وإما

عندي أنه ال جيب مطلقا لكنه يستحب إال إذا صح حديث أيب هريرة )من مس فرجه فقد وجب 
وجب الوضوء وإن مسه  عليه الوضوء( فإن صح هبذا اللفظ تعني أن حيمل على أنه إن مسه لشهوة

 لغري شهوة مل جيب الوضوء.
يف الصالة أال يوحي أبن املس كان  السائل: أحسن هللا إليك يف قوله سئل الرجل ُيس ذكره وهو

 حبائل؟
الشيخ: ال ألنه إذا كان املس حبائل فال يقال مسه فاملس حقيقته أن ال يكون هناك حائل ويكون 

 مباشرة.
 إىل الرتجيح فنصحح حديث بسرة ونضعف حديث طلق؟ السائل: أال نعمد اي شيخ

 ديث بسرة وأصح.الشيخ: احلديث ليس بضعيف وبعض احلفاظ قال إنه أحسن من ح
السائل: طلق بن عدي أتى وهم يبنون املسجد يعين يف أول عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ورجع 

 لك؟إىل قومه ومل يعرف له لقاء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد ذ
الشيخ: عدم املعرفة ليس دليال على العدم ُيكن التقى به يف حجة الوداع أو لغري ذلك وما دام فيه 

مال ال يسقط واجلمع ممكن اآلن ملاذا نلزم أنفسنا أبن حديث أيب هريرة متأخر واجلمع ممكن احت
 ولنفرض أنه متأخر أليس اجلمع ممكنا وإذا أمكن اجلمع ال نلجأ إىل النسخ

: ويف ملس حلقة الدبر ومس املرأة فرجها روايتان إحدامها ال ينقض ألن ختصيص الذكر القارئ
يف غريه والثانية ينقض ألن أاب أيوب وأم حبيبة قاال مسعنا النيب صلى هللا  ابلنقض دليل على عدمه

عليه وسلم يقول )من مس فرجه فليتوضأ( قال أمحد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام وألنه سبيل 



شبه الذكر وحكم ملسه فرج غريه حكم ملسه فرج نفسه صغريا كان أو كبريا ألن نصه على نقض فأ
 فسه ومل يهتك به حرمة تنبيه على نقضه مبسه من غريه.الوضوء مبس ذكر ن
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الشيخ: القول بنقض الوضوء مبس الدبر أضعف من القول بنقض الوضوء مبس الذكر وأما مس ذكر 
ألن مس ذكر  ض الوضوء به قياسه على نقض الوضوء مبس ذكر نفسه واضح جداغريه فالقول بنق

غريه فيه انتهاك حرمة له ومس ذكر نفسه ليس فيه انتهاك حرمة فإذا انتقض الوضوء مبس ذكر نفسه 
 مع أنه ليس فيه انتهاك حرمة فانتقاضه مبس ذكر غريه من ابب أوىل.

 السائل: ومس املرأة فرجها هل ينقض الوضوء؟
 فال. الشيخ: مثل الذكر إن مست املرأة فرجها لشهوة انتقض وإال

 
السائل: هنا يقول كان آخر األمر ترك الوضوء مما مست النار فهل أكل حلم اإلبل يدخل يف هذا 

 احلديث ألنه مسته انر.
الشيخ: هذا بينه عموم وخصوص فاألمر ابلوضوء من أكل حلم اإلبل يعم الينء واملطبوخ وترك 

فبينهما عموم وخصوص من وجه  وء مما مست النار خيص ما مست النار ويعم حلم اإلبل وغريهالوض
فيقال يف الذي مسته النار كان يف أول األمر أمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم أن يتوضؤوا مما مست 

 النار مث بعد ذلك رخص هلم.
 السائل: لو كان املمسوس صغريًا فهل ينتقض الوضوء مبس ذكره؟

ينقض الوضوء ألن مس ذكر الصغري ال  الشيخ: نعم ولو كان صغريًا ولكن على القول الراجح أنه ال
ُيكن أن يكون فيه شهوة ال سيما أن النساء كثريا يغسلن أوالدهن ويطهرن األوالد من األوساخ 

 ويلمسن الذكر والدبر فعلى القول الراجح أنه ال نقض بذلك.
ه مس ع وجهان ال ينقض كمس يد املرأة املقطوعة واآلخر ينقض ألنالقارئ: ويف مس الذكر املقطو 

 ذكر وإن سد املخرج.
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الشيخ: هذه من املسائل اليت عاهبا بعض الناس على الفقهاء يعين لو أن رجال قطع ذكره جبناية أو 
قض قض والثاين ال ينقصاص وألقي يف األرض وجاء شخص ومسه هنا يقول فيه وجهان أحدمها ين

ه املسائل وإن كانت قد تقع لكنها اندرة جدا ولو تركت لكان أحسن كما ذكر فمثل تصوير هذ
بعض الناس الذين كتبوا رسائل وزعت قبل سنني أن بعض الفقهاء قال لو شق ذكر اإلنسان كما 

يعين مسائل كان  تشق اجلريدة يعين طوال مث أدخل أحد املشقوقني يف فرج األنثى هل يلزمه الغسل
أن ال يذكروها إال إذا وقعت فإن املسألة إذا وقعت جاء هللا حبلها أما مسائل فرضية األوىل ابلفقهاء 

قد تكون بعيدة كل البعد فاألوىل أن ال ُيثل هبا لكن الفقهاء رمحهم هللا أيتون مبثل هذه التمثيالت 
ا اإلنسان ع لكن يقولون رمبن هذا اندر الوقو لتمرين الطالب على تصوير املسائل وإن كانوا يعتقدون أ

يسوي عملية يف ذكره يشق طوال وجترى عملية وينفصل الذكر بعضه عن بعض ويبقى أليس كذلك 
لكن هل يف هذه احلال يتمكن من االنتشار واجلماع أو ال يتمكن؟ هذه ال نعرفها إمنا الفقهاء رمحهم 

الطالب على تصوير  جدا من أجل مترينائل النادرة جدا هللا يعتذر عنهم أبهنم أيتون مبثل هذه املس
 املسائل وهم يشكرون على هذا العمل لكنها صورة غريبة.

مسألة: التعليل أبنه بضعة يعين أنك مسسته كما متس سائر اجلسد مس عادي بدون شهوة فالرسول 
ن احلكم زواهلا فمعناه أ صلى هللا عليه وسلم علل بعلة ال ُيكن زواهلا وإذا علل احلكم بعلة ال ُيكن

 زواله ألنه علل بعلة اثبتة ال ُيكن أن تزول فإذًا ال ُيكن أن يزول هذا احلكم ألنه ربط به.ال ُيكن 
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القارئ: وإن انسد املخرج وانفتح غريه مل ينقض مسه ألنه ليس بفرج وال ينقض مس فرج البهيمة 
ونه فرجا وإن مسهما معا  يتحقق كألنه ال حرمة هلا وال مس ذكر اخلنثى املشكل وال قبله ألنه ال

نقض ألن أحدمها فرج وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض ألنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان 
امرأة فقد مسها لشهوة وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك ملا ذكران واللمس الذي ينقض هو 

النيب صلى هللا عليه ة روى أن اللمس بيده إىل الكوع وال فرق بني ظهر الكف وبطنه ألن أاب هرير 
وسلم قال )إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ( من املسند ورواه الدارقطين 

مبعناه واليد املطلقة تتناول اليد إىل الكوع ملا نذكره يف التيمم وال ينقض مس غري الفرج كالعانة 
 ا سواه.عدمه فيم واالنثيني وغريمها ألن ختصيص الفرج به دليل على
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الشيخ: املوفق رمحه هللا وىفَّ الكالم على مس الذكر إىل حد أنه ذكر مس ذكر اخلنثى واخلنثى هو 
مس فرجه مل ينتقض وضوءه  الذي له فرج وذكر فإذا مس اإلنسان ذكر اخلنثى مل ينتقض وضوءه وإن

وال ندري هل الفرج أصلي أو ال؟ ألنه مشكل واآلن ال ندري هل الذكر هذا ذكر أصلي أو ال؟ 
مس ذكر اخلنثى أو قبله لشهوة فهل ينتقض؟ ومعلوم أن الشك ال تزول به الطهارة ولكن إذا كان 

املاسة أنثى والذي وقع فيه تفصيل إن كان الذي مس ذكرا واملاس ذكر انتقض الوضوء وإن كانت 
وة مل ينتقض الوضوء وإن ملست عليه اللمس هو الفرج انتقض الوضوء وإن ملس الذكر فرجه لشه

ا مس الفرجني مجيعا يف اخلنثى فحكمه األنثى ذكره لشهوة مل ينتقض الوضوء هذه أربع صور إذ
الوضوء مطلقا ألنه ال  انتقض الوضوء ألن أحدمها قطعا أصلي وإذا مس أحدمها لغري شهوة مل ينتقض

ل الذي مس انتقض وضوءه وإن مل يدرى هل هو أصلي أو ال وإذا مس لشهوة فإن كان املاس له مث
أربعة إذا مسهما لغري شهوة انتقض وإذا مس  يكن له مثله مل ينتقض الوضوء هذا التفصيل فاألقسام

مثله انتقض وضوءه وإن مل أحدمها لغري شهوة ال ينتقض وإذا مس أحدمها لشهوة فإن كان لالمس 
ضوءه وإذا مست األنثى فرجه انتقض يكن له مثله مل ينتقض وضوءه فإذا مس الذكر ذكره انتقض و 

كر فرجه مل ينتقض وقد تقولون إن العكس هو وضوءه وإن مست األنثى ذكره مل ينتقض وإن مس الذ 
فرجه لشهوة انتقض  الصواب يعين إذا مست األنثى ذكره لشهوة انتقض وضوءه وإن مس الذكر

مست األنثى فرجه انتقض أما وضوءه لكن نقول ال إذا مس الذكر ذكر اخلنثى لشهوة انتقض وإذا 
هو الصواب ولكن إذا فهمنا التعليل  العكس فال واإلنسان يتخيل أول ما يتخيل ويظن أن العكس

وإن كان أنثى فقد زال اإلشكال إذا مس الذكر ذكره لشهوة فإن كان اخلنثى ذكرا فقد مس ذكره 
ت فرجه لشهوة نقول إن كان مسها لشهوة ومس الذكر األنثى لشهوة ينقض الوضوء واملرأة إذا مس

 املسألة مرة أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة، أعيد
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أخرى لكي تتضح لكم عندان خنثى له ذكر وله فرج وال يمدرى أذكر هو أم أنثى هل ينتقض وضوء 
ى وفرجه نقول من ملس فرجه؟ اجلواب أواًل إن ملس فرجيه انتقض وضوءه يعين واحد ملس ذكر خنث

انتقض وضوءه على كل حال، والتعليل ألن أحد الفرجني يقني أصلي وقد مسهما مجيعا وهذا كله 
القول املرجوح فاملؤلف مفرع على القول الذي رجحه هو وليس على ما رجحنا أما على القول  على



على الذي هو  الراجح فليس فيه وضوء وكالمنا على القول الذي رجحه املؤلف التفريع من املؤلف
ن خيتار ال على الذي أخرتانه فإذا مس إنسان متوضئ فرجي اخلنثى انتقض ملاذا؟ ألن عندان يقني أ

أحدمها أصلي وإذا مس واحد منهما بدون شهوة ال ينتقض مطلقا ألنه ال نعلم هل هو أصلي أو ال 
ا ينتقض الوضوء يعين رجل مس ذكره بدون شهوة ما ينتقض الوضوء أنثى مست فرجه بدون شهوة م

ي أنثى مست ذكره ما ينتقض الوضوء رجل مس فرجه ما ينتقض الوضوء ملاذا؟ ألننا ال ندري هل الذ
مسه أصلي أو زائد وإذا مس أحد فرجيه لشهوة ففيه تفصيل إن كان لالمس مثله انتقض الوضوء 

نثى فرجه انتقض وإن مل يكن له مثله مل ينتقض فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء وإن مست األ
وضوؤه ألن هلا فرجا وإن مست األنثى ذكره لشهوة مل ينتقض وضوءه وإن مس الرجل فرجه مل 

ض وضوؤه والتعليل ألن الذكر إذا مس ذكره فإن كان الذكر أصليا انتقض وضوء الالمس ألنه ينتق
ست فرجه مس ذكره وإن كان غري أصلي انتقض وضوؤه ألنه ذكر مس امرأة بشهوة واألنثى إذا م

 نقول إن كان ذكرا والفرج زائد فقد مسته لشهوة وإن كان أنثى فقد مست فرجه.
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وأان أسأل اآلن لو مس ذكر ذكرًا لشهوة وليس املراد فرج اخلنثى املراد رجل مس ذكرا لشهوة أو 
 لشهوة نتقض الوضوء مبسٍ مسَّ أمردًا لشهوة فهل ال ينتقض؟ ال ينتقض وضوؤه فاملذهب ما ُيكن ي

كان من غري جنس الالمس هذا يف غري اخلنثى يعين رجل مس امرأة لشهوة ينتقض وضوؤه   إال إذا
امرأة مست رجل لشهوة ينتقض وضوؤها رجل مس ذكره لشهوة ال ينتقض وضوؤه امرأة مست أنثى 

كان كل حال ألنه إن  لشهوة ال ينتقض وضوؤه واآلن اخلنثى إذا مس الذكر ذكره لشهوة انتقض على  
فقد مس ذكره وإن كان زائدا فقد مس امرأة لشهوة أما املرأة إذا مست ذكر اخلنثى  الذكر أصليا

لشهوة فنقول ال ينتقض وضوؤها ألنه حيتمل أن يكون الذكر أصليا فينتقض وضوؤها وحيتمل أن 
 الوضوء.يكون غري أصلي فتكون مست امرأة لشهوة ومس املرأة املرأة شهوة ال ينقض 

ساء وهو أن متس بشرته بشرة أنثى وفيه ثالث رواايت إحداهن ينقض بكل السادس ملس الن القارئ:
( الثانية ال ينقض 43حال لقوله تعاىل )َأْوالَمْستممم النَِّّساَء فـََلْم جتِّدموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا( )النساء: من اآلية

 اود.وضأ( رواه أبو دة مث صلى ومل يتملا روي )أن النيب صلى هللا عليه وسلم قبل عائش
وعن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت )فقدت النيب صلى هللا عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي 

 على قدميه ومها منصوبتان وهو ساجد( رواه النسائي ومسلم ولو بطل وضوؤه
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ها مجعا بني اآلية لفسدت صالته والثالثة هي ظاهر املذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة وال ينقض لغري 
احلالة اليت تدعو فيها إىل  تربت فيهواألخبار وألن اللمس ليس حبدث إمنا هو داع إىل احلدث فاع

احلدث كالنوم وال فرق بني الصغرية والكبرية وذوات احملارم وغريهن لعموم األدلة وإن ملست امرأة 
ارة فاستوى فيها الرجل واملرأة  رجال ففيه روايتان إحدامها أهنا كالرجل ألهنا مالمسة توجب طه

ها وال يصح قياسها على املنصوص ألن كاجلماع والثانية ال ينقض وضوءها ألن النص مل يرد في
اللمس منه أدعى إىل اخلروج وهل ينقض وضوء امللموس فيه روايتان وإن ملس سن امرأة وشعرها أو 

ليه وإن ملس عضوا مقطوعا مل ينتقض ظفرها مل ينتقض وضوءه ألنه ال يقع عليها الطالق إبيقاعه ع
و هبيمة أومست امرأة امرأة مل ينتقض الوضوء وضوءه ألنه ال يقع عليه اسم امرأة وإن مس غالما أ

 ألنه ليس حمال لشهوة اآلخر شرعا.
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الشيخ: هذا الفصل الذي ذكر فيه املؤلف رمحه هللا حكم مس املرأة هل ينقض الوضوء وذكر فيه 
ل والثانية ال ينقض بكل اايت عن اإلمام أمحد رمحه هللا الرواية األوىل أنه ينقض بكل حاثالث رو 

حال والثالثة التفصيل فأما الذين قالوا إنه ينقض بكل حال فاستدلوا ابآلية )َأْو الَمْستممم النَِّّساَء( 
ية ألن املراد ( ويف قراءة سبعية )أو ملستم النساء( ولكن ال دليل يف اآل43)النساء: من اآلية

( )النساء: من ابملالمسة أو اللمس اجلماع ودليل ذلك أن هللا ق ال )َأْو َجاَء َأَحٌد مِّْنكمْم مَِّن اْلَغائِّطِّ
( وهذا ذكر لسبب الطهارة الصغرى يعين احلدث األصغر )َأْو الَمْستممم النَِّّساَء( )النساء: من 43اآلية
هو اجلماع ولو جعلنا املالمسة هنا امسا لسبب الطهارة ( وهذا ذكر لسبب الطهارة الكربى و 43اآلية

ان يف اآلية تكرارًا بذكر سببني وقصورًا بعدم ذكر السبب املوجب للغسل مع أن اآلية الصغرى لك
ذكر فيها الطهاراتن الصغرى والكربى والطهاراتن األصل والبدل املاء والتيمم والسببان املوجب 

طرد اآلية وال يكون فيها تكرار وال يكون فيها قصور فال داللة للصغرى واملوجب للكربى وبذلك ت
 اآلية وأيضا لو فرض أن يف اآلية احتماال للداللة لقلنا هذا االحتمال ال يوجب ذلك ألن من يف

املعروف أنه إذا وجد االحتمال بطل االستدالل والقول الثاين أنه ال ينقض حبال واستدلوا أبن عائشة 



انتقض  ت قدمي النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد ومل ينتقض وضوءه ولورضي هللا عنها مس
لبطلت الصالة فقوهلم صحيح أنه ال ينقض مس املرأة واستدالهلم ابحلديث غري صحيح ألن النيب 

عليه الصالة والسالم ملموس وليس بالمس والكالم اآلن يف وضوء الالمس وعلى هذا فاالستدالل 
ئل ال الدليل؟ الدليل أن الرسول كان يقبل نساءه وال يتوضأ فإن قال قاغري صحيح لكن ما هو 

داللة يف هذا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أملك الناس ألربه قلنا ولكن األصل فيه األسوة مث هنا 
 إذا مل يقم هذا االستدالل فلنا دليل ظاهر وهو البقاء على األصل فإن
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ال بدليل شرعي ألن اليقني ال يزول ابلشك لقول دليل شرعي فال ننقضها إطهارته قد ثبتت مبقتضى 
لشيء يف الصالة قال )ال النيب عليه الصالة والسالم حني شكي إليه الرجل خييل إليه أنه جيد ا

 ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا( فإذا كانت
 

اء ما كان على ما كان عليه وهذا هو هذه الطهارة قائمة فإننا ال نبطلها أبدلة غري واضحة فاألصل بق
الدليل الواضح الذي ليس عليه اعرتاض الرواية الثالثة عن أمحد وهي املذهب التفصيل بني أن ُيسها 

أو لغري شهوة فإن مس لشهوة انتقض الوضوء وإن مس لغري شهوة مل ينتقض الوضوء وهذا له  شهوةل
ة ابملئنة أي ابليقني ولكن نقول إن هذا إحلاق تعليل ألن اللمس بشهوة مظنة احلدث فأحلقت املظن

شيء منه للظن ابليقني فال يبطل ما كان متيقنا قطعا بدون إحلاق وهو بقاء الطهارة ونقول إن خرج 
هبذا اللمس لشهوة فليتوضأ فالقول الراجح يف هذا الفصل أنه ال نقض مبس املرأة مطلقا لشهوة أو 

نه إن ملس عضوًا مقطوعا فإنه ال ينتقض وضوءه فما قاله صحيح لغري شهوة أما ما ذكره أخريا وهو أ
يس حمالً لشهوة نه لوكذلك يقول لو مس غالما أو هبيمة أو مست امرأة امرأة مل ينتقض الوضوء أل

وهذا أيضا صحيح بناًء على أنه ال نقض ابملس بشهوة أما إذا جعلنا املس لشهوة انقضا فإن مس 
ينقض ألنه ال فرق فإن من الناس من يبتلى مبحبة الغلمان فقوم لوط  هذه األشياء إذا كان لشهوة

كمْم( َوتَ  (65قال هلم نبيهم )َأأَتْتموَن الذُّْكَراَن مَِّن اْلَعاَلمِّنَي ) َذرموَن َما َخَلَق َلكمْم رَبُّكمْم مِّْن َأْزَواجِّ
ون الرجال وال أيتون النساء ( فهم والعياذ ابهلل ابتلوا هبذا الشيء فصاروا أيت166)الشعراء: من اآلية

وكذلك أيضا البهيمة من الناس من يفنت ابلبهائم ويكون إتيانه للبهيمة كما أييت املرأة وكذلك لو 



رأة هذا أيضا يعين كالمنا نفي للوجوب مع القول أبن املس لشهوة ينقض غري صحيح ة اممست امرأ
 ها فإذا قلنا بنقض الوضوء ابملس لشهوة فالألن من النساء من متيل إىل الفتيات كما ُييل الرجل إلي

(1/148) 

 

فرق بني أن ُيس الرجل امرأة أو املرأة رجال أو امرأة امراة أو رجل رجال أو رجال هبيمة كله سواء أو 
وضوءها إذا قلنا أبن املمسوس ال هبيمة رجال مثل القرد فلو ملس القرد امرأة بشهوة فهل ينتقض 

لى كل حال ن قلنا ينتقض أتيت املسألة هل ينقض مس البهيمة أو ال وعينتقض وضوءه فال نقض وإ
القول الراجح الذي نسرتيح به من هذه التقريرات هو أن ال نقض مبس املرأة لشهوة أو مبس املرأة 

 الرجل بشهوة إال إذا خرج شيء.
كا خيرجه عن ن اإلسالم وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شالقارئ: السابع الردة ع

( وألن 65ْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَملمَك( )الزمر: من اآليةاإلسالم فينتقض وضوؤه لقول هللا تعاىل )لَئِّ 
الردة حدث لقول ابن عباس )احلدث حداثن وأشدمها حدث اللسان( فيدخل يف عموم قوله عليه 

طهارة عن حدث فأبطلتها الردة  م )ال يقبل هللا صالة من أحدث يتوضأ( متفق عليه وألهنا السال
 كالتيمم.

الردة ال تنقض الوضوء واآلية )لَئِّْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَملمَك( )الزمر: من  الشيخ: الصحيح أن
ن ولو أخذان هبذا ( هذا حبوط الثواب وحديث ابن عباس ال يدل على هذا أن احلدث حداث65اآلية

ب عليه الوضوء وأما احلديث فهو صحيح )ال يقبل هللا لقلنا كل إنسان يعصي هللا فهو حمدث جي
ة من أحدث حىت يتوضأ( متفق عليه ولكن يبقى أن يقال إذا ارتد مث عاد إىل اإلسالم وجب صال

 عليه االغتسال عند كثري من
 

املوت فإنه يوجب الغسل وال يوجب الوضوء على أهل العلم وكل ما أوجب غسال أوجب وضوءا إال 
يت لقول النيب صلى هللا أيضا ألن حىت بعض العلماء يقول جيب الوضوء يف تغسيل امل خالف يف هذا

 عليه وسلم )ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها(.
 السائل: مامعىن قوله فأبطلتها الردة كالتيمم؟

نسان بطل ولكن يقال قاس شيئا خمتلفا فيه على شيء خمتلف الشيخ: معناه إن التيمم إذا ارتد اإل
 فيه.



قول الرسول )اغسلوه مباء وسدر( ومل يذكر  مسألة: الراجح أنه يكفي تغسيل امليت بدون وضوء ألن
 الوضوء.
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القارئ: الثامن غسل امليت عده أصحابنا من نواقض الطهارة ألن ابن عمر وابن عباس كاان أيمران 
س الفرج فأقيم مقامه كالنوم مظنة مل غاسل امليت ابلوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء وألنه

مع احلدث وال فرق بني امليت املسلم والكافر والصغري والكبري يف ذلك لعموم األثر واملعىن وكالم 
أمحد يدل على أنه مستحب غري واجب فإنه قال أحب إيل أن يتوضأ وعلل نفي وجوب الغسل من 

نه ليس مبنصوص عليه وال هو يف معىن يرة وألغسل امليت بكون اخلرب الوارد فيه موقوفا على أيب هر 
 املنصوص واألصل عدم وجوبه فينتفي وما عدا هذا ال ينقض حبال.

الشيخ: الصحيح عدم وجوب الوضوء من تغسيل امليت مثل ما قال اإلمام أمحد أحب إيل أن 
 يتوضأ.
 فصل

صلى هللا عليه  ن النيبالقارئ: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم ال فهو على طهارته ملا روي ع
وسلم أنه قال )إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو مل خيرج فال خيرج من 

 املسجد حىت يسمع صوات أو جيد رحيا( رواه البخاري ومسلم.
 الشيخ: هنا يؤخذ على املؤلف رمحه هللا أنه قال ملا روي فذكره بصيغة التمريض وهو يف الصحيحني.

ن اليقني ال يزال ابلشك وإن تيقن احلدث وشك يف الطهارة فهو حمدث لذلك وإن رئ: وألالقا
تيقنهما وشك يف السابق منهما نظر يف حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو حمدث اآلن ألنه تيقن زوال 
تلك الطهارة حبدث وشك هل زال أم ال فلم يزل يقني احلدث بشك الطهارة وإن كان قبلهما حمداث 

 متطهر ملا ذكران يف اليت قبلها. هو اآلنف
الشيخ: إذًا يكون على ضد حاله قبلهما إذا تيقن احلدث والطهارة وشك أيهما السابق نقول هو 

على ضد حاله قبلهما فمثال إذا قال أان منذ أذن الظهر إىل أن جاء وقت إقامة الصالة وأان أتيقن إنه 
ل أنت على ضد حالك قبل أذان الظهر ول نقو حصل مين حدث ووضوء لكن ال أدري أيهما األ

 فإذا كنت قبل
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األذان حمداث فأنت اآلن متطهر وإن كنت متطهرا فأنت اآلن حمدٌث ملاذا؟ ألنه تيقن زوال تلك احلال 
ه تطهر وشك يف زوال هذه الطهارة األوىل إىل ضدها وشك يف بقائها فإذا صار حمداث قبل فقد تيقن أن

ل هذا الوضوء وشك يف الطهارة واألصل ؤها وإذا كان قبل ذلك متوضئاً فقد تيقن زواواألصل بقا
 عدم الطهارة.

واخلالصة: إذا تيقن الطهارة واحلدث يف زمن وشك أيهما أسبق نقول ما حالك قبل هذا الزمن الذي 
اذا ألنه ن حمدث إذا قال أان حمدث فهو اآلن متطهر ملحدث فيه الشك؟ إذا قال أان متطهر فهو اآل

شك قد زالت فإذا كان حمداث فقد زالت لطهارة وشك يف بقاء هذا تيقن أن حاله األوىل اليت قبل ال
الشيء واألصل بقاؤه على ما كان عليه ولكن االحتياط يف هذا أن يتطهر يعين حىت لو قلنا هبذا 

 ال اليت هو عليها.ط أن يتطهر حىت ال يبقى يف قلق نفسي من احلاحلكم الذي قال املؤلف االحتيا
 فصل

لطهاراتن معا إال لثالثة أشياء الصالة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يقبل القارئ: وال تشرتط ا
هللا صالة من أحدث حىت يتوضأ( والطواف لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )الطواف ابلبيت صالة 

إِّالَّ ومس املصحف لقول هللا تعاىل )ال َُيَسُّهم أابح الكالم فيه( رواه الشافعي يف مسنده،  إال أن هللا
( ويف كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم لعمرو بن حزم )ال متس القرآن إال 79اْلممَطهَّرموَن( )الواقعة:

 وأنت طاهر( رواه األثرم.
يس مبس له ولذلك لو فعله ابمرأة مل ينتقض وال أبس حبمله يف كمه بعالقته وتصفحه بعود ألنه ل

آي من القرآن الكرمي جاز ألنه ال يسمى مصحفا  ضوؤه وإن مس احملدث كتاب فقه أو رسالة فيهاو 
والقصد منه غري القرآن ولذلك كتب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قيصر يف رسالته )قمْل اَي َأْهَل 

َنكمْم( )آل عمراناْلكَِّتابِّ تـََعاَلْوا إِّىَل َكلَِّمٍة  نَـَنا َوبـَيـْ  (64: من اآليةَسَواٍء بـَيـْ
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الشيخ: املؤلف استدل لألول وهو الطواف حبديث )الطواف ابلبيت صالة إال أن هللا أابح فيه 
جهة أخرى أنه  الكالم( وهذا الدليل ليس فيه تصريح بوجوب الوضوء للطواف هذا من جهة ومن

ئل وكالم النيب صلى هللا ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ألن هذا الكالم منتقض بعدة مسا
ط بل خيالفها يف أشياء كثرية منها أنه عليه وسلم ال ينتقض فالطواف خيالف الصالة ليس يف الكالم فق



ومنها أنه ال يشرتط فيها املواالة  يباح فيه األكل والشرب ومنها أنه ال يشرتط فيه استقبال القبلة
 يف أوله وال سالم يف آخره وال تشهد فهو خيالف على رأي كثري من العلماء ومنها أنه ليس فيه تكبري

ات تقتضي أن ال يكون هذا الكالم من كالم النيب صلى هللا الصالة يف مسائل كثرية وهذه املخالف
 عليه وسلم فإنه حيمل على أن الطواف له حكم عليه وسلم وإذا فرض أنه من كالم النيب صلى هللا

تص ابملسجد كصالة اجلماعة وأما مس املصحف فكما رأيتم الصالة يف الثواب واألجر ألنه عمل خي
 استدل املؤلف ابآلية

(1/152) 

 

)ال َُيَسُّهم إِّالَّ اْلممَطهَّرموَن( واآلية ليس فيها دليل على ذلك ألن الضمري يف قوله )ال َُيَسُّهم( يعود إىل 
ََواقِّعِّ النُّجمو الكتاب املكنون قال هللا تعاىل )َفال أمْقسِّ  ( 76ٌم َلْو تـَْعَلمموَن َعظِّيٌم )( َوإِّنَّهم َلَقسَ 75مِّ )مم مبِّ

( أي ال ُيس هذا 79( ال َُيَسُّهم إِّالَّ اْلممَطهَّرموَن( )الواقعة:78( يفِّ كَِّتاٍب َمْكنموٍن )77إِّنَّهم َلقمْرآٌن َكرِّمٌي )
( ومل يقل إال 79اآلية هَّرموَن( )الواقعة: منالكتاب املكنون إال املطهرون وأيضا اآلية )إِّالَّ اْلممطَ 

ملطَّهرون واملطَّهر هو الذي طهَّره غريه وهذا ال ينطبق إال على املالئكة فليس فيه دليل أما حديث ا
عمرو بن حزم فنعم فيه دليل على أنه ال ُيس القرآن إال طاهر ولكن مع ذلك انزع بعض العلماء يف 

من احلدث فاملؤمن  بني املؤمن وبني املتطهرإن كلمة طاهر لفظ مشرتك االستدالل هبذا احلديث وقال 
َا اْلممْشرِّكموَن جَنٌَس(  طاهر لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إن املؤمن ال ينجس( ولقوله تعاىل )إِّمنَّ

( واملتوضيء طاهر واملطهِّّر بدنه من النجاسة طاهر فلما كان لفظا مشرتكا مل 28)التوبة: من اآلية
ذلك ولكنا نقول محله على املؤمن فيه نظر ألن  املعاين إال بدليل يعني يصح أن يستدل به على أحد

النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن يعرب بكلمة طاهر عن املؤمن أبدا ولو أراد املؤمن لقال ال ُيس 
قال هللا تعاىل ملا  القرآن إال مؤمن كما قال ال يدخل اجلنة إال مؤمن واملتطهر من احلدث يسمى طاهرا

يمم )َما يمرِّيدم اَّللَّم لَِّيْجَعَل َعَلْيكمْم مِّْن َحَرٍج َوَلكِّْن يمرِّيدم لِّيمَطهِّّرَكمْم( )املائدة: آية الوضوء والغسل والت ذكر
( ومسى النيب عليه الصالة والسالم الرتاب طهورا فيدل على أن من استعمله فهو طاهر 6من اآلية

يضِّ وقال تعاىل )َوَيْسأَ  يضِّ َوال تـَْقَربموهمنَّ َحىتَّ قمْل همَو َأذًى فَاْعتَ لوَنَك َعنِّ اْلَمحِّ زِّلموا النَِّّساَء يفِّ اْلَمحِّ
 َيْطهمْرَن فَإَِّذا َتَطهَّْرَن فَْأتموهمنَّ مِّْن َحْيثم 
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( وحنن ال ننازع يف أنه ال جيوز مس املصحف إال بوضوء ولكن 222َأَمرَكممم اَّللَّم( )البقرة: من اآلية
على ذلك على أنه ال ُيس القرآن ستدالل هبذا والصحيح أن حديث عمرو بن حزم دال ننازع يف اال

 إال من هو طاهر من احلدث األصغر واألكرب.
القارئ: وإن مس احملدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرأن جاز ألنه ال يسمى مصحفاً 

 قيصر يف رسالته )قمْل اَي َأْهَل والقصد منه غري القرآن ولذلك كتب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل
َنكمْم( )آل عمران: من اآليةاْلكَِّتابِّ  نَـَنا َوبـَيـْ ( متفق عليه وكذلك إن مس 64تـََعاَلْوا إِّىَل َكلَِّمٍة َسَواٍء بـَيـْ

ثواب مطرزا آبية من القرآن وإن مس درمها مكتواب عليه آية فكذلك يف أحد الوجهني ملا ذكران والثاين 
 ال جيوز.
ا آبية من القرآن ال يقال إن ظاهره جواز : املؤلف رمحه هللا يقول وكذلك إن مس ثواب مطرز الشيخ

تطريز الثوب آبية من القرآن ألنه ال يلزم من فعل الشيء أن يكون حالال وال شك أبن تطريز الثوب 
ال؟  آبايت من القرآن امتهان للقرآن وأن ذلك ليس جبائز لكن إذا فعل فهل أتخذ حكم املصحف أو

ذ حكم املصحف وإن مس درمها مكتواب عليه آية فكذلك هذا مراد املؤلف رمحه هللا فيقول إهنا أتخ
يف أحد الوجهني ألهنم كانوا فيما سبق يكتبون على الدراهم آايت من القرآن يكتبون قل هو هللا أحد 

اد التعبد بكتابة يكتبون آايت أخرى تناسب املقام ويستعملها الناس وهذا وإن كان الفاعل قد أر 
 لقرآنالقرآن لكنه أخطأ ألن كتابة ا

 
على الدراهم جدال للقرآن وامتهان له ألنه يكون يف أيدي الصبيان والسفهاء ويرمى به وما أشبه 

 ذلك فهو ال جيوز.
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مسألة: يف حكم مس كتب التفسري الراجح يف ذلك أنه إذا كان الذي فيه من القرآن أكثر من 
جلاللني إذا كان جمردا عن فإنه ال ُيس وإذا كان مثله أو أقل فإنه ُيس وقد ذكروا أن تفسري ا التفسري

القرآن يعين معناه ما كتب القرآن فيه كامال يف الوسط قالوا إن التفسري أكثر من القرآن وعلى هذا 
 فإذا وجدان تفسري اجلاللني جمردًا عن القرآن جاز مسه.

 ى الثياب ابآلايت؟السائل: ماحكم التطريز عل



 الشيخ: ال جيوز.
عليها آايت نرى أهنا من جنس تعليق األوراق وأرى أن هذه أدىن ما  مسألة: الستارة معلقة واملكتوب

 فيها أهنا بدعة ألن السلف ما كانوا يفعلوهنا
القارئ: والثاين ال جيوز ألن معظم ما فيه من القرآن ويف مس الصبيان ألواحهم ومحلها على غري 

 جيوز ألن حاجتهم ماسة إىل ذلك طهارة وجهان أحدمها ال جيوز ألهنم حمدثون فأشبهوا البالغني والثاين
وال تتحفظ طهارهتم فأشبه الدرهم ومن كان طاهرا وبعض أعضائه جنس فمس املصحف ابلعضو 

 الطاهر جاز ألن حكم النجاسة ال يتعدى حملها خبالف احلدث
 ُيسه إال بطهارة لكن إلزامهم هبذا وهم غري مكلفني فيه نظر. الشيخ: الظاهر أن األحسن أن ال

 فصل
لقارئ: ويستحب جتديد الطهارة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )كان يتوضأ لكل صالة طالبا ا

 للفضل( رواه البخاري )وصلى يوم الفتح الصلوات اخلمس بوضوء واحد ليبني اجلواز( رواه مسلم.
 

 املصحف هل من الداخل أو من اخلارج؟السائل: ما املقصود مبس 
 ال اجلراب الذي يوضع فيه املصحف فهذا ليس منه.الشيخ: من الداخل ومن اخلارج إ

 السائل: املرتد هل نلزمه ابالغتسال إذا أسلم؟
الشيخ: إن ألزمنا الكافر األصلي ابالغتسال ألزمنا املرتد فحكمه حكم الكافر األصلي وإلزام الكافر 

هم النيب صلى هللا لنفس منه شيء ألن كثريا من الصحابة رضي هللا عنهم أسلموا ومل أيمر األصلي يف ا
عليه وسلم ابالغتسال وحديث أن الرسول أمرهم ابالختتان وإزالة شعر الكفر عنه واالغتسال ما هو 

 إىل ذاك الدرجة لكن االحتياط أن يغتسل.
 السائل: وعليه ال يكون انقضاً هنا

 ما يكون انقضا.الشيخ: على هذا 
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 ابب آداب التخلي
 القارئ: يستحب ملن أراد قضاء احلاجة أن يقول بسم هللا.

وذلك الشيخ: أواًل جيب أن نعلم أن من نعمة هللا عز وجل أن شرع لنا أذكارا عند األكل والشرب 



والتخلي يعين يف إدخاهلما وعند التخلي منها وإخراجهما حىت يكون اإلنسان على ذكر هلل دائما 
ليس عندهم كنف يف البيوت التخلي من األذى أو التخلي معناه اخلروج إىل اخلالء وكانوا يف األول 
 وإذا أراد اإلنسان أن يقضي حاجته خرج إىل الصحراء وقضى حاجته.

ى علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا القارئ: ملا رو 
اخلبث  دخل اخلالء أن يقول بسم هللا( رواه ابن ماجه والرتمذي، ويقول اللهم إين أعوذ بك من

واخلبائث ملا روى أنس )أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء قال ذلك( متفق عليه 
 ا خرج قال غفرانك احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين.وإذ

بائث األنفس الشريرة مجع خبيثة فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر الشيخ: اخلمْبث الشر واخل
واضحة ألنه سيدخل مأوى الشياطني وأهل الشر فإن الشياطني وأهل الشر من  ومناسبة االستعاذة

 اجلن أيلفون هذه األمكنة.
ئ: ملا روت عائشة قالت )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال القار 

ج من فرانك( رواه اخلمسة إال النسائي، وعن أنس )أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا خر غ
 اخلالء قال احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين( رواه ابن ماجه.

اخلروج أصح ما قيل فيها إن املناسبة أنه ملا ختلى من األذى احلسي  الشيخ: ملاذا يقول غفرانك عند
ئط تذكر التخلي من األذى املعنوي وهي الذنوب فقال غفرانك هذا أحسن ما قيل وهو البول والغا

 يل.يف التعل
 السائل: أال يقال إنه يستغفر ألنه سكت عن ذكر هللا؟
ننا نقول إنه إمنا سكت أبمر هللا فهو غري الشيخ: ليس بصحيح وهذا قد قاله بعض العلماء لك

 مذنب.
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 اخلروج ألن اليسرى لألذى واليمىن ملا سواه. رى يف الدخول واليمىن يفالقارئ: ويقدم رجله اليس
 

ليس أبذى وال إبكرام فكله الشيخ: هذه قاعدة عندهم اليسرى لألذى واليمىن ملا سواه فيشمل ما 
 لليمىن.

القارئ: ويضع ما فيه ذكر هللا أو قرآن صيانة له فإن كان ذلك دراهم فقال أمحد رضي هللا عنه أرجو 



 ال يكون به أبس قال واخلامت فيه اسم هللا تعاىل جيعله يف بطن كفه ويدخل اخلالء. أن
 

  صحراء فماذا يعمل؟يف السائل: ابلنسبة للدخول واخلروج يف اخلالء إذا كان
الشيخ: إذا كان يف صحراء يقدم رجله اليسرى ملكان قعوده وإذا قام يقدم رجله اليمىن ويقول الذكر 

 جيلس.وهو واقف قبل أن 
مسألة: الراجح فيما سبق كما قال املؤلف إنه ال يدخل فيها اخلالء إال إذا كان حلاجة مثل أن خياف 

أو أن تسرق فهذه يدخل هبا اخلالء وأما اخلامت فيفركه حىت يكون يف ا أن تطري يف اهلواء أو أن ينساه
أما املصحف فيحرم الدخول ابطن الكف ويقول هكذا عليه يضم والتعليل تكرُيا ملا فيه ذكر هللا و 

 فيه إال إذا خاف عليه ألن املصحف أشد احرتاما مما فيه الذكر
 

 فصل
ر قال )كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أراد الرباز ابالقارئ: وإن كان يف الفضاء أبعد ملا روى ج

عليه وسلم أنه قال  انطلق حىت ال يراه أحد( ويسترت عن العيون ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى هللا
 )من أتى الغائط فليسترت فإن مل جيد إال أن جيمع كثيبا من رمل فليستدبره(.

 السابق. يفمسألة: احلمامات احلديثة أتخذ حكم الكن
القارئ: ويراتد لبوله مكاان رخوا لئال يرتشش عليه وال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض ملا روي عن 

نه كان إذا أراد حاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض( أخرج هذه النيب صلى هللا عليه وسلم )أ
 ش عليهشاألحاديث الثالثة أبو داود ويبول قاعدا ألنه أسرت له وأبعد من أن يرت 

(1/157) 

 

الشيخ: وإن ابل قائما فال حرج لكن بشرطني الشرط األول أن أيمن التلويث والشرط الثاين أن أيمن 
ناظر الذي ال حيل له أن ينظر إىل حوله من حيرم عليه نظر عورته فإذا أمن من الالناظر يعين أنه ليس 

 عورته وأمن من الرشاش فال أبس ألنه ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
 

 فصل
هللا  القارئ: وال جيوز استقبال القبلة يف الفضاء بغائط وال بول ملا روى أبو أيوب قال قال رسول



فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال تستدبروها ولكن شرقوا  صلى هللا عليه وسلم )إذا أتيتم الغائط
أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدان مراحيض قد بنيت حنو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر 

واألخرى جيوز ملا روى ابن عمر هللا( متفق عليه ويف استدابرها روايتان إحدامها ال جيوز هلذا احلديث 
ا على بيت حفصة فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل قال )رقيت يوم

الشام مستدبر الكعبة( متفق عليه، ويف استقباهلا يف البنيان روايتان إحدامها ال جيوز لعموم النهي 
ر عند النيب صلى هللا عليه وسلم أن قوما والثانية جيوز ملا روى عراك بن مالك عن عائشة قالت )ذك

هون استقبال القبلة بفروجهم فقال أوقد فعلوها استقبلوا مبقعديت القبلة( رواه اإلمام أمحد وابن يكر 
ماجه قال أمحد أحسن حديث يروى يف الرخصة حديث عراك وإن كان مرسال فإن خمرجه حسن مساه 

ل ن األصفر أنه قال )أانخ ابن عمر بعريه مستقبمرسال ألن عراكا مل يسمع من عائشة وعن مروا
القبلة مث جلس يبول إليه فقلت اي أاب عبد الرمحن أليس قد هني عن هذا قال بلى إمنا هني عن هذا يف 

 الفضاء أما إذا كان بينك وبني القبلة شيء يسرتك فال أبس( رواه أبو داود.
قا يف الفضاء والبنيان وحيرم استدابرها يف الشيخ: والصحيح يف هذا أنه حيرم استقبال القبلة مطل

 لفضاء دون البنيان ألن هذا مقتضى األحاديث الصحيحة اليت يف الصحيحنيا
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السائل: لو كانت دورات املياه على جهة القبلة لكن ليست مستقبلة القبلة متاماً بل منحرفة عن 
 القبلة قلياًل أما اجلهة فواحدة؟

ننحرف عنها ونستغفر هللا واألحسن أن يغري الكرسي كرسي  ا قال أبو أيوبالشيخ: هذا يكون كم
 اجللوس.

 مسألة: معىن مقعدته يعين اليت بنيت واليت يقعد عليها لقضاء احلاجة.
 القارئ: ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكرُيا هلما وأن يستقبل الريح لئال يرد البول عليه

قمر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ولكن قبال الشمس والالشيخ: والصحيح أنه ال يكره است
شرقوا أو غربوا( ومن املعلوم أن اإلنسان إذا شرق عند طلوع الشمس سوف يستقبل الشمس وإذا 
غرب عند غروهبا سوف يستقبلها وأما قوله تكرُيا هلما ففيه نظر أيضا ألن كل املخلوقات تستحق 

قول أبنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر ع ذلك ال أحد يالتكرمي ألهنا من صنع هللا وم
 أو ما أشبه ذلك املهم



 
أن الصواب أنه ال يكره استقبال الشمس والقمر والدليل على هذا قول النيب صلى هللا عليه وسلم 

 )ولكن شرقوا أو غربوا(.
 السائل: ما الفرق بني االستدابر واالستقبال يف البنيان؟

ون ألن االستدابر ال تتبني به العورة كثريا تكون مستورة بطرف اإلزار أو بطرف : االستدابر أهالشيخ
القميص وأما االستقبال فالعورة مفتوحة ظاهره ألن اإلنسان سوف يكشف من عورته إىل العانة مثال 

 فالبد أن ينكشف شيء كبري منها.
 فصل
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لى هللا عليه وسلم ملا روى عبد هللا بن سرجس أن النيب صالقارئ: ويكره أن يبول يف شق أو ثقب 
ا للجن أو يكون فيه دابة ))هنى أن يبال يف اجلحر( رواه أبو داود وألنه ال أيمن أن يكون مسكن

تلسعه ويكره البول يف طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء ملا روى معاذ قال قال رسول هللا صلى هللا 
عن الثالث الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل( رواه أبو داود ويكره البول عليه وسلم )اتقوا املال

ول يف املغتسل ملا روى عبد هللا بن مغفل قال )هنى يف موضع تسقط فيه الثمرة لئال تتنجس به والب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبول الرجل يف مغتسله( رواه ابن ماجه قال أمحد إن صب املاء 

 يه فجرى يف البالوعة فذهب فال أبس.عل
 فصل

هللا عليه وسلم  القارئ: يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر هللا تعاىل بلسانه ألن النيب صلى
)سلََّم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حىت توضأ مث قال كرهت أن أذكر هللا إال على طهر( رواه 

ه اإلطالة أكثر من احلاجة ألنه يقال إن ذلك يدمي الكبد وأيخذ أبو داود والنسائي وابن ماجه ويكر 
بن مالك قال )علمنا رسول هللا  منه الباسور ويتوكأ يف جلوسه على الرجل اليسرى ملا روى سراقة

صلى هللا عليه وسلم إذا أتينا اخلالء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمىن( رواه الطرباين يف معجمه 
اخلارج ويتنحنح ليخرج ما مت مث يسلت من أصل ذكره فيما بني املخرجني مث ينرته  وألنه أسهل خلروج

 عه لئال يرش على نفسه.برفق ثالاث فإذا أراد االستنجاء حتول من موض
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الشيخ: قوله مث يتنحنح يعين إذا انتهى من البول تنحنح وهذا لكي خيرج إن كان فيه شيء مث يسلت 
به إىل طرف الذكر وهذا أيضا  ني املخرجني يسلته يعين يضع إهبامه حتته مث ُيرمن أصل ذكره فيما ب

ألجل أن خيرج ما بقي يف القنوات والثالث مث ينرته والنرت ليس ابليد أي نفس الذكر ينرته يعين كأنه 
إن جيذب أعصابه حىت خيرج ما فيه ولكن حرب زمانه شيخ اإلسالم ابن تيمية أىب هذا أشد اإلابء وقال 

ضا سبب لسلس البول ويقال إن الذكر كالضرع إن التنحنح والنرت والسلت كلها بدعة وأن ذلك أي
تركته قر وإن حلبته در وهذا صحيح ولقد ذكر ابن القيم رمحه هللا يف كتابه إغاثة اللهفان العجب 

من البول العجاب عن هؤالء املوسوسني يقول بعضهم البد أن تربط حبال يف السقف مث إذا انتهيت 
نزل ما بقي وبعضهم يقول البد أن تركض مسافة حىت متسك به وتنهض بنفسك وتنسله ألجل أن ي

ينزل البول وبعضهم يقول هتز نفسك هزا شيء عجيب وسبحان هللا العظيم لو كلفنا هللا هذا الشيء 
فقط وينتهي لكان من أعظم املشقة واإلنسان املشروع له إذا انتهى من البول أن يغسل رأس الذكر 

ىل شيء يؤذيك واملؤلف رمحه هللا يقول يتحول عن موضعه وال حاجة إىل عصر وال إىل نرت وال إ
والتحول عن املوضع أيضا غري سنة بل يستنجي يف موضعه وال حاجة للتحول وهو إذا حتول فإما أن 

نجي يف مكان بوله ُيسك ذكره بيده فتتلوث اليد وإما أن يطلقه فتتلوث الثياب واألفخاذ فكونه يست
 .ويتحرز من النجاسة هذا األفضل

 السائل: بعض الناس إذا غسل ذكره خيرج منه بعد قليل قطرات من البول؟
 الشيخ: هذا مرض وليس بشيء طبيعي فيرتك ذكره وإن سلته سلتاً رقيقاً فال أبس.

 فصل
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و اندرا ألن النيب صلى هللا عليه القارئ: واالستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أ
غائط فليذهب معه بثالثة كره ويتوضأ( وقال )إذا ذهب أحدكم إىل الوسلم قال يف املذي )يغسل ذ 

أحجار فإهنا جتزئ عنه( رواه أبو داود عن ابن أيب أوىف عن النيب صلى هللا عليه وسلم وألن املعتاد 
كالكثري والنادر ال خيلو من رطوبة تصحبه غالبا وال جناسة ال مشقة يف إزالتها فلم تصح الصالة معها  

وقد روي )من استنجى من الريح فليس منا( جيب من الريح ألهنا ليست جنسة وال يصحبها جناسة 
 رواه الطرباين يف املعجم الصغري



الشيخ: قوله ال جيب من الريح ألهنا ليست جنسة وهو كذلك والفائدة من قولنا أهنا ليست بنجسة 
و خرجت الريح وعليه ثوب مبلول مباء فإنه ال يتنجس مبالقاهتا ولو القى جناسة ايبسة وهو أنه ل

لتنجس فهذا فائدة قولنا إهنا طاهرة ولكن أحياان خيرج مع الريح شيء فإذا خرج مع  مبلول ابملاء
 الريح شيء فحينئذ جيب االستنجاء هلذا اخلارج.

 فصل
مل جتر العادة به كالصفحتني ومعظم احلشفة مل جيزه إال املاء القارئ: وإن تعدت النجاسة املخرج مبا 

إن مل يتجاوز قدر العادة جاز ابملاء واحلجر اندرا كان أو ألن ذلك اندر فلم جيز فيه املسح كيده و 
 معتادا حلديث ابن أيب أوىف وألن النادر خارج يوجب االستنجاء أشبه املعتاد.

 
سة موضع العادة فالصحيح فيها أهنا إذا كانت التعدية يسرية الشيخ: هذه املسألة إذا تعدت النجا

كان الغائط لينا فإنه قد ينتشر إىل الصفحتني كثريا فيكون فال أبس ألن هذا كثريا ما يقع خصوصا إذا  
هذا اتبعا ال يضر أما لو انتقلت النجاسة مثال من رأس الذكر إىل الفخذ فإن النجاسة اليت انتقلت 

 فيها من الغسل ابملاء فال جيزي فيها االستجمار.إىل الفخذ البد 
مار معا وإذا مجع بينهما يكون االستجمار مسألة: االستنجاء عندهم يطلق على االستنجاء واالستج

 خاص ابحلجارة واالستنجاء ابملاء
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السائل: أليست النجاسة عني خبيثة إذا وجدت وجد حكمها وإذا زالت زال حكمها فلو أزيلت 
 النجاسة ابحلجارة أو غريها عن الفخذ مثال ستزول ويزول حكمها معها.

ال يزول حكمها معها ألن احلجارة ال تزيل ما يزيله املاء فمثاًل احلجارة إذا كانت النجاسة الشيخ: 
على الثوب أو على البدن ال تزيل ما يزيله املاء وهلذا بعض العلماء يقول إمنا جاز االستجمار يف 

 ن السبيلني ملشقة تكرره.اخلارج م
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القارئ: واألفضل اجلمع بني املاء واحلجر يبدأ ابحلجر ألن عائشة قالت )مرن أزواجكن أن يتبعوا 
هللا عليه وسلم كان يفعله( حديث احلجارة املاء من أثر الغائط والبول فإين استحييهم فإن النيب صلى 

حلجر يزيل عني النجاسة فال تباشرها يده فإن اقتصر على صحيح وألنه أبلغ يف اإلنقاء وأنظف وألن ا
أفضل ألن أنسا قال )كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خرج حلاجته أجيء أان أحدمها جاز واملاء 

عليه وألنه يزيل عني النجاسة وأثرها ويطهر احملل  وغالم معنا إداوة من ماء يعين يستنجي به( متفق
ث زأ بشرطني أحدمها اإلنقاء وهو أن ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء حبيوإن اقتصر على احلجر أج

ر نقيا والثاين استيفاء ثالثة أحجار لقول سلمان رضي هللا عنه )لقد هناان يعين النيب صلى  خيرج اآلخِّ
ستنجي ابليمني وأن نستنجي أبقل من ثالثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم( هللا عليه وسلم أن ن

ي ألن املقصود عدد رواه مسلم وإن كان احلجر كبريا فمسح جبوانبه ثالث مسحات أجزأه ذكره اخلرق
املسحات دون عدد األحجار بدليل أان مل نقتصر على األحجار بل عديناه إىل ما يف معناه من 

ألحجار قال أبو بكر ال جيزئه اتباعا للفظ احلديث وقال ال جيزئه االستجمار بغري ااخلشب واخلرق و 
رجيع أو عظم( فيدل على ألن األمر ورد هبا على اخلصوص وال يصح ألن يف سياقه )وأن نستنجي ب

أنه أراد احلجر وما يف معناه ولوال ذلك مل خيص هذين ابلنهي وروى طاووس أن النيب صلى هللا عليه 
 م قال )فليستطب بثالثة أحجار أو ثالثة أعواد أو ثالث حثيات من تراب( رواهوسل
 

 لغضب يف منع القضاء.الدارقطين وألنه نص على األحجار ملعىن معقول فيتعداها احلكم كنصه على ا
 الشيخ: نفهم من كالم املؤلف أن لالستجمار بغري املاء شرطني:
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الشرط األول اإلنقاء واحلقيقة أن اإلنقاء شرط لالستجمار واالستنجاء حىت االستنجاء البد أن يكون 
د خشونة احملل كما كانت ألن احملل قاء واإلنقاء يف االستنجاء أن يزول أثر النجاسة حبيث تعو فيه إن

املتلوث بنجاسة ال يكون خشناً بل يكون لزجا يتملص فإذا زال هذا اللزج وعاد احملل إىل خشونته 
ه إال املاء يعين فقد حصل اإلنقاء أما اإلنقاء ابحلجر فقالوا إنه حيصل حبيث أال يبقى إال أثر ال يزيل

تعريف فيه غموض ولكن معناه أن يرجع آخر األحجار غري حبيث ال يزيل ما بقي إال املاء وهذا ال
 متلوث بنجاسة خيرج نقيا فإذا خرج آخر األحجار نقيا علمنا أنه قد طهر احملل.

ول فقال الشرط الثاين أن يكون بثالثة أحجار وعرب بعضهم أبن يكون بثالث مسحات فأكثر فأما األ



ر ُيسح حبجر مث يضعه مث ُيسح حبجر اثٍن إنه ال جيزئ حبجر ذي شعب بل البد من ثالثة أحجا
 ويضعه مث ُيسح ابحلجر الثالث.

ومنهم من قال جيزئ حبجر ذي ثالث شعب ألن املقصود املسح وهو حاصل حبجر له ثالثة وجوه 
ه وُيسح ابلوجه الثالث وهذا ال شك أنه ُيسح ابلوجه األول مث يديره وُيسح ابلوجه الثاين مث يدير 

صوصا عند القياسيني واألول أقرب إىل اللفظ خصوصا عند الظاهريني الذين أقرب إىل املعىن خ
أيخذون ابلظاهر والصواب األخذ ابملعىن وأن احلجر ذا الشعب الثالث جيزي عن ثالثة أحجار 

 عليه وسلم قال )فليستطب بثالثة أحجار واستدل املؤلف رمحه هللا هبذا احلديث أن النيب صلى هللا
 أو ثالث حثيات(.

السائل: قلنا إن القول الراجح أن النجاسة تزول أبي مزيل فلماذا إذا جاءت النجاسة على الفخذ 
 التزول ابحلجارة؟

الشيخ: الفرق ألن البدن ما حيصل اإلنقاء ابحلجر وهلذا قلنا أن يبقى أثر ال يزيله إال املاء يف ابب 
 اء.ستجمار وهنا لو مسحت ابحلجر سيبقى أثر ال يزول إال ابملاال

 مسألة: األفضل أن تستجمر أوال حىت تنقي مث تستنجي اثنيا ألن اجلمع بينهما أنقى بال شك.
 فصل
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القارئ: وجيوز االستجمار بكل جامد طاهر منق غري مطعوم ال حرمة له وال متصل حبيوان فيدخل فيه 
نه يتنجس إبصابة النجاسة فيزيد ام مقامه من اخلشب واخلرق والرتاب وخيرج منه املائع ألاحلجر وما ق

احملل تنجسا وخيرج النجس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )ألقى الروثة وقال إهنا ركس( رواه 
 البخاري وألنه يكسب احملل جناسة فإن استجمر به واحملل رطب مل جيزه

 
ذلك يف حال ل صار جنسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس باالستجمار بعده ألن احمل

طهارته وخيرج ما ال ينقي كالزجاج والفحم الرخو ألن اإلنقاء شرط وال حيصل به وخيرج املطعومات 
والروث والرمة، وإن كاان طاهرين ملا روى ابن مسعود )أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ال تستنجوا 

ي بكونه زادا للجن فزادان أوىل ابلعظام فإنه زاد إخوانكم من اجلن( رواه مسلم علل النهابلروث وال 
وخيرج ماله حرمة كالورق املكتوب ألن له حرمة أشبه املطعوم وخيرج منه ما يتصل حبيوان كيده وذنب 



صح ألن هبيمة وصوفها املتصل هبا ألنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها وإن استجمر مبا هني عنه مل ي
 .االستجمار رخصة فال تستباح ابحملرم كسائر الرخص
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الشيخ: اشرتط املؤلف االستجمار بكل جامد خرج به املائع والرطب وما أشبه ذلك فإنه ال يصح 
النجس كروثة احلمار فال  االستجمار به ألنه ال يزيد احملل إال تلويثا، والثاين يقول طاهر خبالف

األملس جدا فإن هذا ال ينقي، والرابع الث منق خبالف ما ال ينقي كالزجاج واحلجر يستجمر هبا، والث
غري مطعوم فإن كان مطعوما فإنه ال جيزئ االستجمار به بدليل أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن 

مما له  ن ابب أوىل، واخلامس وال حرمة له احرتازاً نستنجي ابلعظام ألهنا زاد إخواان من اجلن فزادان م
ذلك فإنه ال جيوز االستجمار هبا ملا يف ذلك من اإلهانة،  حرمة ككتب العلم واحلديث وما أشبه

والسادس وال متصل حبيوان وظاهره ولو كان يف حكم املنفصل كالشعر فال جيزئ االستجمار به ألنه 
ن الشعر يف حكم ض العلماء جيزئ بشعر احليوان املتصل به ألمتصل بذي حرمة فكان حمرتما وقال بع

 ضطر إىل ذلك وإال مع عدم الضرورة لن يفعله أحد.املنفصل وألن اإلنسان قد ي
 السائل: هل الرتاب يدخل يف هذا؟

 الشيخ: يدخل يف هذا ألنه جامد طاهر منقي ال مطعوم وال حرمة له وال متصل حبيوان.
أبو قتادة أن النيب صلى هللا ينه وال يستعني هبا فيه حلديث سلمان وروى القارئ: وال يستجمر بيم

ل )ال ُيسكن أحدكم ذكره بيمينه وال يتمسح من اخلالء بيمينه( متفق عليه فيأخذ ذكره عليه وسلم قا
بيساره وُيسح هبا احلجر أو األرض فإن كان احلجر صغريا أمسكه بعقبه أو إبهبامي قدميه فمسح 

 سحه على احلجر، وال يكره االستعانة ابليمنيُيكنه أخذ احلجر بيمينه والذكر بيساره فم عليه فإن مل
يف املاء ألن احلاجة داعية إليها فإن استجمر بيمينه أجزأه ألن االستجمار ابحلجر ال ابليد فلم يقع 

 النهي على ما يستنجى به.
 

 فصل
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حته القارئ: وكيف حصل اإلنقاء يف االستجمار أجزأه إال أن املستحب أن ُير حجرا من مقدم صف
لذي بدأ منه مث ُير الثاين اليمىن إىل مؤخرها مث ُيره على صفحته اليسرى حىت يرجع به إىل املوضع ا

من مقدم صفحته اليسرى كذلك مث ُير الثالث على املسربة والصفحتني ملا روى عن النيب صلى هللا 
دارقطين وقال عليه وسلم أنه قال )أوال جيد أحدكم حجرين للصفحتني وحجرا للمسربة( رواه ال

ر يف الدبر واملرأة خمرية يف البداءة إسناده حسن ويبدأ ابلقبل لينظفه لئال تتنجس يده عند االستجما
 أبيهما شاءت لعدم ذلك فيها.

الشيخ: إذًا الذكر يبدأ ابلقبل ألنه لو بدأ ابلدبر لتلوثت يده أما األنثى فإهنا خمرية وال سيما إذا كانت 
 بني أن تبدأ ابلقبل أو الدبر أما إن كانت بكرا فاألفضل أن تبدأ ابلقبل ثيبا فإهنا تكون خمرية

 سائل: االستجمار بشيء هني عنه هل يصح؟ال
الشيخ: املذهب إنه ال يصح والصحيح أن االستجمار مبا هني عنه يصح مع التحرمي ولكن قال بعض 

ألن االستنجاء به ال يزيد  العلماء إن قول الرسول إهنما ال يطهران يدل على أن النجس ال يطهر
 ئ مع التحرمي.األمر إال شدة خبالف املغصوب واملسروق فإنه جيز 

 السائل: واحملرتم هل جيزئ؟
الشيخ: احملرتم جيزئ مع التحرمي خبالف النجس فالنجس ال يطهر وكذلك املطعوم لكن التحرمي يغلظ 

 فيها.
 فصل

دامها ال جيزئه ألهنا طهارة يبطلها احلدث فاشرتط القارئ: فإن توضأ قبل االستنجاء ففيه روايتان إح
لتيمم والثانية يصح ألهنا جناسة فلم يشرتط تقدمي إزالتها كاليت على ساقه تقدمي االستنجاء عليها كا

فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على االستجمار ففيه وجهان أحدمها يصح قياسا على الوضوء 
دث وإمنا تستباح به الصالة فال تباح مع قيام املانع وإن تيمم وعلى والثاين ال يصح ألنه ال يرفع احل

اسة يف غري الفرج ففيه وجهان أحدمها ال يصح قياسا على جناسة الفرج والثاين يصح ألهنا بدنه جن
 جناسة مل توجب التيمم فلم متنع صحته كاليت على ثوبه.
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وصورهتا ملا قضى حاجته تنشف على وجه ال  الشيخ: الصحيح أنه يصح الوضوء قبل االستنجاء
ئ استجمارا مثال مث قام فتوضأ مث استنجى بعد ذلك فصلى فإذا قلنا أبن الوضوء ال يصح جيز 



فصالته ابطلة وإذا قلنا أنه يصح فصالته صحيحة وهذا هو الصحيح ألنه ليس فيه دليل على 
 وهي جناسة.اشرتاط ذلك 

 
 ابب ما يوجب الغسل

الرجل ثالثة أشياء األول إنزال املين وهو املاء الدافق تشتد الشهوة عند وجب له يف حق القارئ: وامل
خروجه ويفرت البدن بعده وماء الرجل أبيض ثخني وماء املرأة أصفر رقيق قال النيب صلى هللا عليه 

لنوم قيق أصفر( رواه مسلم فيجب الغسل خبروجه يف اوسلم )إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة ر 
 إن هللا ال يستحيي من احلق هل على املرأة من غسل إذا واليقظة ألن أم سليم قالت )اي رسول هللا

هي احتلمت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم إذا رأت املاء( متفق عليه فإن خرج ملرض من 
أبيض وال خيرج يف  هللا عليه وسلم وصف املين املوجب أبنه غليظ غري شهوة مل يوجب ألن النيب صلى

م فلم ير بلال فال غسل عليه حلديث أم سليم وإن رأى منيا ومل يذكر املرض إال رقيقا فإن احتل
احتالما فعليه الغسل ملا روت عائشة قالت )سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل جيد 

وال جيد البلل فقال ال غسل فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم البلل وال يذكر احتالما 
اود فإن وجد منيا يف ثوب ينام فيه هو وغريه فال غسل عليه ألن األصل عدم وجوبه عليه( رواه أبو د

فال جيب ابلشك وإن مل يكن ينام فيه غريه وهو ممن ُيكن أن حيتلم كابن اثين عشر سنة فعليه الغسل 
ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصالة من أحدث نومة انمها ألن عمر رأى يف  وإعادة

 الصالة.
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الشيخ: املوجب له يف الرجل ثالثة أشياء وقوله يف الرجل هذا القيد ليس مرادا ألن خروج املين حىت 
ين هو املاء الدافق لشدة الشهوة وهو ثخني أبيض ابلنسبة للرجل ورقيق من املرأة يوجب الغسل وامل
رج بلذة يقظة أو مناما الغسل وإن خرج بدون لذة مل جيب الغسل وكان أصفر للمرأة فيجب إذا خ

ض الوضوء وجيب غسله وإن استيقظ من النوم وهو ممن ُيكن أن حيتلم حكمه حكم البول أي أنه ينق
الغسل وإن مل يذكر احتالما وإن كان ممن ال ُيكن أن حيتلم فال شيء عليه كابن فرأى منيا وجب عليه 

سنني مثال وإن احتلم ومل جيد بلال فإنه ال غسل عليه لقول النيب صلى هللا عليه ست سنني أو سبع 
)إذا هي رأت املاء( املسألة األخرية إذا وجد منيا يف ثوب ينام فيه هو وغريه وال  وسلم ألم سليم



ري أمنه أو من صاحبه الذي ينام فيه فال غسل عليه ألن هذا شك فال يزول به اليقني وإن رأى يد
ا ومل يدر هل هو من نوم الليل القريب أو من نوم الليل البعيد فهو من القريب وإن كان انم يف مني

 النهار فهو من نوم النهار يعين من أحدث نومة انمها ألن ما قبلها مشكوك فيه.
 

 فصل
قارئ: واملذي ماء رقيق خيرج بعد الشهوة متسبسبا ال حيس خبروجه فال غسل فيه وجيب منه ال

ملا روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من املذي شدة وعناء فكنت أكثر منه االغتسال الوضوء 
يب صلى هللا عليه وسلم وسألته عنه فقال )جيزئك من ذلك الوضوء( حديث صحيح فذكرت ذلك للن

سل الذكر واألنثيني على روايتني إحدامها ال يوجب حلديث سهل والثانية يوجب ملا وهل يوجب غ
كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملكان ابنته روى علي قال )

 د فسأله فقال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ( رواه أبو داود.مين فأمرت املقدا
 حديث سهل ألن قوله عليه الصالة والسالم جيزيك منه الوضوء يعين الشيخ: وال معارضة بينه وبني
عنه يغتسل فقال جيزيك منه أي جيزيك عن الغسل الوضوء وأما غسل  عن الغسل ألنه كان رضي هللا
 خذ ابلزايدة.الذكر واألنثيني فهو زائد فيؤ 
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 السائل: ماالراجح يف غسل الذكر واألنثيني عند خروج املذي؟
 الشيخ: الراجح الوجوب وفيه فائدة طبية وهي أن غسل الذكر واألنثيني يقطع املذي.

 فصل
اء أبيض خيرج عقب البول فليس فيه إال الوضوء ألن الشرع مل يرد فيه بزايدة عليه الودي مالقارئ: و 

فإن خرج منه شيء ومل يدر أمين هو أو غريه يف يقظة فال غسل فيه ألن املين املوجب للغسل خيرج 
هو دافقا بشهوة فال يشتبه بغريه وإن كان يف نوم وكان نومه عقيب شهوة مبالعبة أهله أو تذكر ف

ألن ذلك سبب املذي فالظاهر أنه مذي وإن مل يكن كذلك اغتسل حلديث عائشة يف الذي مذي 
 جيد البلل وألن خروج املين يف النوم معتاد وغريه اندر فحمل األمر على املعتاد.

 
 فصل



القارئ: وإن أحس ابنتقال املين من ظهره فأمسك ذكره فلم خيرج ففيه روايتان إحدامها ال غسل 
يب صلى هللا عليه وسلم )إذا رأت املاء( والثانية جيب ألنه خرج عن مقره أشبه ما لو قول النعليه ل

ظهر فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية األوىل ألن الوجوب متعلق خبروجه ومل 
علم جيب على الثانية ألنه تعلق ابنتقاله وقد اغتسل له وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل ألان ن

املين املنتقل فإن خرج بعده مل جيب ألنه حيتمل أنه غريه وهو خارج لغري شهوة ويف فضلة املين  أنه
 اخلارجة بعد الغسل الرواايت الثالث.
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الشيخ: هذه مسألة حتتاج إىل شرح قال وإن أحس ابنتقال املين من ظهره فأمسك ذكره فلم خيرج 
رأت املاء( وهذا هو  يه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذاففيه روايتان إحدامها ال غسل عل

الصحيح أنه إذا انتقل املين ومل خيرج فال غسل عليه ألن ما كان ابطنا ال حكم له واحلكم للظاهر 
هذا التعليل أما الدليل األثري فهو قوله عليه الصالة والسالم )إذا هي رأت املاء( وهذا مل يرى املاء 

نعم هو خرج وفارق حمله ال شك لكنه ليس  نه خرج عن مقره فأشبه ما لو ظهر يقال والثاين جيب أل
كاخلارج مادام يف ابطن البدن فإننا غري مكلفني به فهذا التعليل عليل خمالف لألثر فال يلزمه الغسل 
ولكن يقول فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية األوىل ما هي الرواية األوىل؟ أنه 

مل جيب على الثانية ألنه تعلق ابنتقاله وقد اغتسل له إذاً ال غسل عليه ألن الوجوب متعلق خبروجه و 
إن اغتسل فخرج بعد ذلك يعين بعد أن اغتسل فهو على الرواية األوىل جيب أن يغتسل ألن الغسل 

ل قال ومل األول ليس بواجب إذ أن الوجوب متعلق ابخلروج ومل خيرج فإذا خرج وجب عليه االغتسا
نتقاله وقد اغتسل يعين انتقل املين ولكنه مل خيرج فيجب على الرواية جيب على الثانية ألنه تعلق اب

الثانية أن يغتسل فإذا اغتسل مث خرج بعد اغتساله مل جيب ألن هذا حدث واحد فال يوجب غسلني 
لبول وجب له الغسل وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل وعنه أي عن اإلمام أمحد إن خرج قبل ا

املنتقل إذًا إن خرج قبل البول وجب الغسل ألنه املين املنتقل وإن خرج بعده مل  ألان نعلم أنه املين
جيب ملاذا؟ ألنه حيتمل أنه غريه وهو خارج لغري شهوة يعين إذا انتقل وقلنا ال جيب الغسل مث خرج 

له وإن تقل الذي قلنا إنه ال جيب الغسل ابنتقاقبل البول فإنه جيب الغسل ألن هذا املين هو املين املن
خرج بعده فإنه ال جيب الغسل ألنه لو كان املين األول لدفعه البول وخرج فلما مل يدفعه البول ومل 

 خيرج فإنه حيتمل أنه مين جديد خرج بغري شهوة واملين إذا خرج بغري شهوة
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إن خرج جب له الغسل ألننا نعلم أنه املين املنتقل و فإنه ال يوجب الغسل وعنه إن خرج قبل البول و 
ملين اخلارجة بعد الغسل الرواايت بعده مل جيب ألنه حيتمل أنه غريه وهو خارج لغري شهوة ويف فضلة ا

 الثالث والصحيح أهنا ال توجب
 

ق الغسل ألنه قد اغتسل له يعين رجل جامع زوجته مث اغتسل وبعد اغتساله خرج بقية املين الساب
 فإنه ال جيب الغسل ملاذا؟ ألنه حدث واحد فال يوجب غسلني وقد تطهر له.

واملذي وهذان يتعلقان ابلشهوة لكن املين يكون عند مسألة: اخلارج من القبل أربعة أشياء املين 
اشتدادها وذاك عند برودهتا واملين حيس به اإلنسان واملذي ال حيس به واملين غليظ أبيض واملذي 

يعين رقيق بقينا يف البول والودي فالبول والودي شيئان خمتلفان وصفا ال حكما  خبالف ذلك
يما جيب به فال جيب يف املذي إال غسل الذكر واألنثيني فحكمهما واحد واملذي خيتلف عن املين ف

وأما ما أصاب الثوب منه فإنه يكفي فيه النضح وال جيب فيه الغسل والبول جيب فيه الغسل واملذي 
فيه النضح والسبب ألنه خرج عن شهوة فحرارة الشهوة خففت غلظ جناسته وهلذا كان بني يكفي 

ل البدن كله واملذي ال يوجب إال غسل الذكر واألنثيني والوضوء املين وبني البول فاملين يوجب غمسْ 
 وأما البول فال يوجب غسل الذكر واألنثيني وجيب أن يغسله.

 مضر؟ السائل: أليس حبس املين يف اجلسم
الشيخ: الفقهاء يصورون أشياء قد تقع من بعض السفهاء وقد ال تقع وُيكن بعض الناس يف الشتاء 

خياف أن خيرج وجيب عليه الغسل فيحبسه أو رمبا إنه تربد شهوته أحياان يعين ينتقل ينتقل املين منه و 
ة إما مبا قال املؤلف أبن املين مث تربد الشهوة وال خيرج فهذه صورهتا ظاهرة يعين تصوير هذه املسأل

 ُيسك ذكره حىت ال خيرج املاء وإما أن تربد شهوته وإذا بردت ما عاد يستطيع ينزل
 فصل
 ئ: التقاء اخلتانني وهو تغييب احلشفة يف الفرج يوجب الغسل وإن عري عن اإلنزال.القار 
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احلشفة ووجه ذلك أن منتهى  الشيخ: كثري من الناس يقول كيف التقاء اخلتانني ونقول هو تغييب
من ذلك أن تغيب احلشفة تقى ختان الرجل خبتان املرأة لزم اخلتان من الرجل بعد احلشفة فإذا ال

فبعض الطلبة يظن أن معىن التقاء اخلتانني أن ُيس رأس الذكر فرج املرأة بدون إيالج وليس كذلك 
كما تعرفون تقطع كل اجللدة اليت على   فال ُيكن التقاء اخلتانني إال بتغييب احلشفة ألن اخلتان

 احلشفة.
 املين فهل جيب عليه الوضوء؟السائل: إذا اغتسل وبعدما اغتسل خرج املين أو بعض 

 الشيخ: نعم جيب عليه الوضوء.
 

القارئ: لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان وجب 
الرجل اجللدة اليت تبقى بعد اخلتان وختان املرأة جلدة كعرف الديك يف  الغسل( رواه مسلم وختان

خلتان فإذا غابت احلشفة يف الفرج حتاذى ختاانمها فيقال التقيا وإن مل أعلى الفرج يقطع منها يف ا
يتماسا وجيب الغسل ابإليالج يف كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو هبيمة حي أو ميت ألنه فرج أشبه 

أة فإن أوجل يف قبل اخلنثى املشكل فال غسل عليهما ألنه ال يتيقن كونه فرجا فال جيب الغسل قبل املر 
 ابلشك.
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الشيخ: ذكر بعض العلماء أنه ال غسل عليه يف اإليالج يف هبيمة وقال إن النيب صلى هللا عليه وسلم 
شعبها األربع وألنه قال إذا التقى  يقول )إذا جلس بني شعبها األربع( والفاعل ابلبهيمة مل جيلس بني

اخلتاانن والبهيمة ليس هلا ختان وكونه يتلذذ ككون الرجل يتلذذ إذا جامع بني فخذيه وهذا الذي 
ُييل إليه شيخنا عبدالرمحن بن سعدي رمحه هللا وهو الصواب ولكن هل معىن ذلك أن نقول إنه جيوز 

مرأة وأوجل فيها لقلنا إنه جيب عليه الغسل وجيب عليه ابأن يفعل ابلبهيمة؟ ال ال جيوز كما لو أنه زىن 
احلد والفاعل ابلبهيمة أيضا جيب أن تقتل البهيمة فإن كانت له فقد فاتت عليه وإن كانت لغريه 

فعليه ضماهنا وال تؤكل أما ابلنسبة له هو فقد ورد يف احلديث )اقتلوه واقتلوا البهيمة( وذهب إليه 
ى هبيمة فإنه يقتل ألن فرجها ال يباح حبال من األحوال فيشبه فرج الذكر تأبعض العلماء وقالوا من 

وهو اللواط واللواط حده القتل وقال بعض العلماء بل يعزر تعزيرا وهذا أصح أنه يعزر وال يقتل أما 
 البهيمة فتقتل.



 السائل: ما الدليل على جناسة املين الذي خيرج من غري شهوة؟
 فيما خرج من السبيلني أنه جنس. الشيخ: الدليل أن األصل

 السائل: لكن األصل الطهارة يف املين؟
الشيخ: هذا املين الذي يوجب الغسل أما املين الذي خيرج من غري شهوة فال جيب عليه الغسل ألن 

 املادة ختتلف وهلذا ال يكون له رائحة املين الذي خرج بشهوة وال غلظ املين.
 ؟ةمالسائل: ما العلة من قتل البهي

 الشيخ: العلة من قتل البهيمة لئال يعري هبا متر من عند انس ويقال هذه زوجة فالن فيعري هبا.
 اثنيا رمبا حتمل وإن كان هذا بعيدا من الناحية الطبية لكن قد جيعل هللا هذه آية فتكون فضحية.

شهوة شديدة وال يكون عنده  نعاثلثا أنه رمبا حين إليها ألن الذي أييت البهيمة والعياذ ابهلل مل أيهتا إال 
 ما يتمتع به سواها فإذا مل تقتل حين إليها مث يذهب إليها مرة اثنية.

 
 فصل

(1/175) 

 

القارئ: والثالث إسالم الكافر وفيه روايتان إحدامها يوجب الغسل اختارها اخلرقي ألن النيب صلى 
سلما( رواه أبو داود والنسائي ني أهللا عليه وسلم )أمر مثامة بن أاثل وقيس بن عاصم أن يغتسال ح

قال الرتمذي حديث حسن وألن الكافر ال يسلم من حدث ال يرتفع حكمه ابغتساله فقامت مظنة 
ذلك مقامه وال يلزمه أن يغتسل للجنابة ألن احلكم تعلق ابملظنة فسقط حكم املظنة كاملشقة مع 

 عليه وسلم قال ملعاذ )إنك أتيت لى هللاالسفر والثانية ال غسل عليه اختارها أبو بكر ألن النيب ص
قوما أهل كتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد فرض 
عليهم مخس صلوات( متفق عليه ومل أيمرهم ابلغسل ولو كان أول الفروض ألمر به وألنه أسلم العدد 

قال متواترا فإن أجنب يف حال كفره احتمل أن ال جيب قل نالكثري واجلم الغفري فلو أمر ابلغسل لن
 الغسل عليه ملا ذكرانه واحتمل أن جيب وهو قول أيب بكر ألن حكم احلدث ابق.
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الشيخ: هذه املسألة فيها خالف بني العلماء إسالم الكافر هل يوجب الغسل أو ال؟ فاملشهور من 
هللا عليه وسلم أمر مثامة بن ظر أما األثر فهو أن النيب صلى املذهب أنه يوجب الغسل ودليله أثر ون

أاثل وقيس بن عاصم أن يغتسال حني أسلما لكن األمر هل هو للوجوب أو لالستحباب فمن 
العلماء من يقول إن األمر هنا للوجوب ألنه األصل يف األوامر ومنهم من قال إنه لالستحباب ألن 

نظري يف هذه املسألة هو أن الكافر ر به كل من أسلم، أما الدليل الالنيب صلى هللا عليه وسلم مل أيم
ال يسلم من حدث موجب للغسل ال سيما إذا كان كبريا ابلغا ولو اغتسل يف حال كفره مل يرتفع 

احلدث ألن من شرط ارتفاع احلدث النية واإلسالم وهذا ليس مبسلم فلو اغتسل مل يرتفع فقامت 
ب الغسل إلسالم الكافر ألنه أسلم اجلم الغفري واية الثانية عن أمحد أنه ال جياملظنة مقام اليقني والر 

والعدد الكثري يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ومل أيمرهم ابلغسل وألن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 فإن حني بعث معاذا إىل اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا

أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات ولو كان الغسل واجبا لكان مقدما  هم أجابوك لذلك فأعلمهم
على األمر ابلصالة ألن الصالة ال تصح إال به وهذا استدالل قوي وأما ما قيل إن الكافر قد يكون 

وهذه الرواية  حمداث فنقول إن األصل عدم احلدث وابب الطهارة الشك فيه ملغى مطرح فال عربة به
اليت هي القول بوجوب اغتسال الكافر ولكن لو فرض أنه أجنب يف حال كفره مث أقوى من الرواية 

أسلم وهو مل يغتسل يف حال الكفر فهل جيب عليه الغسل أوال؟ فيه قوالن منهم من قال جيب عليه 
صلى هللا عليه وسلم الغسل ألن احلدث ابق مل يرتفع ومنهم من قال ال جيب لعموم عدم أمر النيب 

تَـهموا يـمْغَفْر هَلمْم َما َقْد َسَلَف( )ألنفال: ملن أسلم أن  يغتسل ولقوله تعاىل )قمْل لِّلَّذِّيَن َكَفرموا إِّْن يـَنـْ
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( ولكن يف هذه املسألة االحتياط أن يغتسل وإن قلنا أبن الكافر ال غسل عليه إذا أسلم 38من اآلية
 صل بقاؤه حىت يرتفع بدليل شرعي.ألن احلدث قد وجد واأل

 و أسلم وهو على جنابة وصلى هل صالته صحيحة؟السائل: ل
الشيخ: ينبين على اخلالف واالحتياط أن يغتسل وإذا قلنا إن االحتياط إنه يغتسل معناه إذا صلى 

نه دون فاالحتياط أن يعيد واالحتياط دون الوجوب يعين مثال إذا قال لك العامل االحتياط فاملعىن أ
 الوجوب لكنه كامللزم به.

 اذا قلنا بقتل البهيمة دون الفاعل فيها واحلديث واحد؟السائل: مل



الشيخ: هذا سؤال وجيه يقول ملاذا أخذمت ببعض احلديث دون بعض قالوا أخذان بذلك ألن احلديث 
جيوز أن يعزر فيه مقال واستحالل دم املسلم أو الرجل أشد من استحالل البهيمة ألن البهيمة مال و 

 و نفس وال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث.إبتالف املال وأما اآلدمي فه
 فصل

القارئ: فأما املرأة فيجب يف حقها األغسال املذكورة وتزيد ابلغسل من احليض والنفاس ونذكره يف 
ي يف معىن اببه وال جيب الغسل ابلوالدة العارية عن دم ألن اإلجياب ابلشرع ومل يوجب هبا وال ه

ا ال تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيمت مقامه  املنصوص عليه وعنه جيب هبا ألهن
 كالتقاء اخلتانني مع اإلنزال

 فصل
 القارئ: وال جيب الغسل بغري ذلك من غسل ميت أو إفاقة جمنون أو مغمى عليه ملا ذكرانه

 فصل
علي احملدث وحيرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول القارئ: ومن لزمه الغسل حرم عليه ما حيرم على 

رضي هللا عنه )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج من اخلالء فيقرئنا القرآن وأيكل معنا اللحم 
 ومل يكن حيجبه أو قال حيجزه عن قراءة القرآن شيء ليس اجلنابة( رواه أبو داود.

 هي أداة استثناء.الشيخ: قوله ليس اجلنابة هذه ليس مبعىن إال ف
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القارئ: ويف بعض آية روايتان إحدامها حيرم قراءته ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ال 
جيوز ألن اجلنب ال ُينع من قول بسم  تقرأ احلائض واجلنب شيئا من القرآن( رواه أبو داود واألخرى

 هللا واحلمد هلل وذلك بعض آية
 

 فصل
لموا( وحيرم عليه اللبث يف املسجد لقول هللا تعاىل )َوال جمنمباً إِّالَّ َعابِّرِّي َسبِّ القارئ:  يٍل َحىتَّ تـَْغَتسِّ

املسجد حلائض ( يعين مواضع الصالة وقال النيب صلى هللا عليه وسلم )ال أحل 43)النساء: من اآلية
الَّ َعابِّرِّي َسبِّيٍل( )النساء: من وال جنب( رواه أبو داود وال حيرم العبور يف املسجد لقوله تعاىل )إِّ 

لعائشة )انوليين اخلمرة من املسجد قالت إين حائض  ( وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال43اآلية



ا توضأ اجلنب حل له اللبث يف قال إن حيضتك ليست يف يدك( رواه معاذ قال بعض أصحابنا إذ
اد أن يتحدث يف املسجد وهو جنب توضأ املسجد ألن الصحابة رضي هللا عنهم كان أحدهم إذا أر 

 فيزول بعض ما منعهمث دخل فجلس فيه وألن الوضوء خيفف بعض حدثه 
الشيخ: وهذا هو الصحيح أن اجلنب إذا توضأ فله املكث يف املسجد ولو أحدث ألنه بوضوئه خف 

 عنه أثر اجلنابة.
 فصل

الة ملا روى ابن عمر أن عمر قال القارئ: ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للص
 توضأ أحدكم فلريقد( متفق عليه.)اي رسول هللا أيرقد أحدان وهو جنب قال نعم إذا 
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الشيخ: قوله فلريقد الالم هنا لإلابحة ألن عمر سأل النيب صلى هللا عليه وسلم هل يرقد أو ال قال 
أن ينام من غري وضوء فمنهم من ل جيوز للجنب نعم إذا توضأ فلريقد واختلف العلماء رمحهم هللا ه

قال ال جيوز ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال لعمر إذا توضأ فلريقد ومنهم من قال يكره أن ينام 
على غري وضوء ومنهم من قال يباح ألن مسلما روى يف صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب 

س ماًء واألحوط لإلنسان أال ينام إال على من غري أن ُي صلى هللا عليه وسلم كان ينام وهو جنب
َا َوالَّيتِّ مَلْ مَتمْت يفِّ َمَنامَِّها( )الزمر: من نَي َمْوهتِّ  إحدى الطهارتني ألن هللا يقول )اَّللَّم يـَتَـَوىفَّ اأْلَنـْفمَس حِّ

مث لكن إذا توضأ ( فسمى هللا املوت وفاة وال ينبغي لإلنسان أن ينام إال على أقل الطهرين و 42اآلية
 انتقض وضوؤه فهل يكره أن ينام نقول يف هذا ما قلنا يف اللبث يف املسجد.

القارئ: ويستحب له الوضوء إذا أراد أن أيكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه فأما احلائض فال 
 يستحب هلا ذلك ألن الوضوء ال يؤثر يف حدثها وال يصح منها.

ألن هذا أفضل وأحسن وكذلك إذا أراد أن يعود إىل نابة فليتوضأ الشيخ: إذا أراد أن أيكل وعليه ج
 اجلماع مرة أخرى فاألفضل أن يغسل ذكره ويتوضأ ألن ذلك أنشط له ولكن لو مل يفعل فال

 
حرج فإن النيب كان يطوف على نسائه بغسل واحد وأما احلائض فال يستحب هلا الوضوء ألهنا لو 

 توضأت فحدثها ابق خبالف اجلنب.
 



 اجلنابةابب الغسل من 
القارئ: وهي على ضربني كامل وجمزئ فالكامل أييت فيه بتسعة أشياء النية وهو أن ينوي الغسل 

للجنابة أو استباحة ما ال يستباح إال ابلغسل كقراءة القرآن واللبث يف املسجد مث يسمي مث يغسل 
 يديه ثالاث قبل إدخاهلما اإلانء مث يغسل ما به أذى ويغسل فرجه

رمحه هللا كقراءة القرآن ظاهر ألن قراءة القرآن ال تستباح إال ابلغسل وأما قوله اللبث الشيخ: قوله 
 يف املسجد فالصحيح أن اللبث يف املسجد يستباح ابلوضوء.
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القارئ: ويغسل فرجه وما يليه مث يتوضأ وضوءه للصالة مث حيثي على رأسه ثالث حثيات يروي هبن 
ده وإن توضأ إال غسل رجليه وخيلله بيده مث يفيض املاء على سائر بدنه مث يدلك بدنه بيأصول شعره 

مث غسل قدميه آخرا فحسن قال أمحد الغسل من اجلنابة على حديث عائشة يعين قوهلا )كان رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصالة مث خيلل شعره بيده

مث غسل سائر جسده( وقالت ميمونة  حىت إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه املاء ثالث مرات
)وضع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضوء اجلنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتني أو ثالاث مث 
 متضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه مث أفاض على رأسه مث غسل جسده فأتيته ابملنديل فلم

اجملزئ وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه يردها وجعل ينفض املاء بيده( متفق عليهما، الضرب الثاين 
ابلغسل والتسمية هاهنا كالتسمية يف الوضوء فيما ذكران وجيب إيصال املاء إىل البشرة اليت حتت 

لت )قلت اي الشعر وإن كان كثيفا حلديث عائشة وال جيب نقضه إن كان مضفورا ملا روت أم سلمة قا
ل اجلنابة قال ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك رسول هللا إين امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغس

ثالث حثيات مث تفيضني املاء عليك فتطهرين( رواه مسلم وال جيب ترتيب الغسل ألن هللا تعاىل قال 
تمْم جمنمباً فَاطَّهَّرموا( )املائدة: من اآلية قدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءة ( ومل ي6)َوإِّْن كمنـْ

 مبا ذكرانه.
يخ: ما هو البداءة مبا ذكرانه يعين ابلوضوء أوال مث ابإلفاضة على الرأس ثالاث مث بغسل سائر الش

 اجلسد ويبدأ مبيامنه.
 



 القارئ: والبداءة بغسل الشق األُين ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيب التيامن يف طهوره وال
 ة كغسل النجاسة.مواالة فيه ألنه طهارة ال ترتيب فيها فلم يكن فيها مواال
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الشيخ: ما معىن املواالة؟ التتابع ولكن هذا القياس الذي قاله رمحه هللا فيه نظر يقول إهنا طهارة ال 
فالتفريق عارض أبهنا عبادة واحدة ترتيب فيها فلم يكن فيها مواالة كغسل النجاسة هذا القياس م

ء بعضها على بعض وعلى هذا فاملواالة واجبة كيف نقول لرجل اغتسل نصف جسده بينها ُينع بنا
يف الصباح ونصف جسده عند الظهر أين الغسل؟ نعم لو كانت اجلنابة جناسة لقلنا ال أبس أن تغسل 

طت فيها هذه طهارة عن حدث فاشرت  جانب الثوب النجس يف الصباح وتغسل بقيته يف املساء لكن
ء هذا القياس الصحيح وأما سقوط الرتتيب فيها فألن البدن يف اجلنابة عضو واحد املواالة كالوضو 

فلم يكن فيه الرتتيب إذًا فقياس املؤلف رمحه هللا معارض بقياسني أصح منه األول أهنا عبادة واحدة 
 فاشرتط فيها املواالة كالصالة وغريها.

 ضوء هذا هو الصحيح.شرتط فيها املواالة كالو وألهنا طهارة عن حدث فا الثاين
 السائل: ابلنسبة لغسل القدمني؟

الشيخ: القدمني إما أن يؤخر غسلهما كما يف حديث ميمونة وإما أن يغسال مع الوضوء كما يف 
عند  حديث عائشة ألن عائشة تقول توضأ وضوءه للصالة وميمونة ذكرت أنه أخر وعندي والعلم

يه وسلم غسل رجليه يف حديث ميمونة أن املاء كان خري الرسول صلى هللا علهللا أن السبب يف أت
قلياًل واألرض ليست مزفلته كما يف أراضينا وإمنا هي طني فمن أجل قلة املاء أخر غسل قدميه إىل 

بيديه آخر شيء ويدل لذلك أنه يف حديث ميمونة ملا غسل فرجه عليه الصالة والسالم ضرب 
نقاء ومل يفعل ذلك يف حديث عائشة فكأن املاء قليل اث ألن ذلك أسرع يف اإلاألرض مرتني أو ثال

 وهللا أعلم فأخر غسل رجليه هذا الظاهر.
 السائل: دخول الصحابة املسجد وهم جنب متوضئون أال يكون صارفاً حلديث إجياب حتية املسجد؟

لي واليلزمه أن يصلي على غري وضوء ما ُيكن يصالشيخ: أصال إذا دخل اإلنسان املسجد وهو 
 ا تلزم حتية املسجد من دخل على وضوء.وإمن
 

 فصل
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فأما غسل احليض فهو كغسل اجلنابة سواء إال أنه يستحب هلا أن أتخذ شيئا من املسك أو طيب أو 
ن امرأة جاءت إىل الرسول صلى غريه فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته ملا روت عائشة رضي هللا عنها )أ

من احليض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري هبا فقالت كيف  عليه وسلم تسأله عن الغسل هللا
أتطهر هبا فقالت عائشة قلت تتبعي أثر الدم( رواه مسلم، فإن مل جتد مسكا فغريه من الطيب فإن مل 

 إحدامها ال جيب ألنه غسل واجب جتد فاملاء كاف وهل عليها نقض شعرها للغسل منه فيه روايتان
ب ليتيقن وصول املاء إىل ما حتته وإمنا عفي عنه يف اجلنابة ألنه يتكرر أشبه غسل اجلنابة والثانية جي

 فيشق النقض فيه خبالف احليض.
 فصل

القارئ: واألفضل تقدمي الوضوء على الغسل للخرب الوارد فإن اقتصر على الغسل ونوامها أجزأه 
تمْم جم عنهما لقوله  ( ومل أيمر ابلوضوء معه وألهنما 6ة: من اآليةنمباً فَاطَّهَّرموا( )املائدهللا تعاىل )َوإِّْن كمنـْ

عباداتن من جنس صغرى وكربى فدخلت الصغرى يف الكربى يف األفعال دون النية كاحلج والعمرة 
دخل أحدمها يف اآلخر  وعنه ال جيزئه عن احلدث األصغر حىت يتوضأ ألهنما نوعان جيبان بسببني فلم ي

س له غريها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )وإمنا إن نوى إحدامها دون األخرى فليكاحلدود و 
 لكل امرئ ما نوى(.

الشيخ: قوله إن نوى إحدامها يعين نوى الوضوء وتوضأ أو نوى الغسل واغتسل وهذه النية كما رأيتم 
 تقتضي أن تكون األحوال ثالثة:

لنيات وإمنا لكل امرئ ما مجيعا حلديث )إمنا األعمال اب ل أن ينويهما مجيعا فيحصالن لهاحلال األو 
 نوى(.
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والثانية أن ينوي احلدث األكرب اجلنابة فقط فظاهر كالم املؤلف أنه ال جيزئه عن الوضوء ألنه قال إن 
تمْم جمنمباً فَاطَّ نوى أحدمها حصل له والصحيح أنه جيزئه عن الوضوء لقول هللا ت هَّرموا( عاىل )َوإِّْن كمنـْ

يذكر الوضوء وألن احلدث حدث أكرب فإذا اغتسل له رفعه فعندان اآلن إن ( ومل 6)املائدة: من اآلية



توضأ واغتسل وجعل لكل واحد منهما نية أجزأ وإن اغتسل فقط ونوامها أجزأ وإن اغتسل فقط 
مية وهو ظاهر جيزي وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تي ونوى األكرب املذهب ال جيزئ والصحيح أنه

تمْم جمنمباً فَاطَّهَّرموا( )املائدة: من اآليةاآلية لقول هللا تعاىل   (.6)َوإِّْن كمنـْ
 السائل: ما الصحيح يف نقض الشعر؟

 الشيخ: الصحيح عدم وجوب النقض يف احليض ألنه مىت وصل املاء إىل أصول الشعر كفى.
ها اللبث يف املسجد للجنب إذا توضأ ضعف  إليكم اآلاثر عن الصحابة يف مسألةالسائل: أحسن هللا

 بعض أهل العلم؟
الشيخ: إذا ثبت الضعف فليس فيها حجة ألن اجلنب وإن توضأ فهو ابق على جنابته لكن من 

على  املعلوم أن الوضوء خيفف اجلنابة وهلذا ينام اإلنسان إذا توضأ وهو جنب وال ينام إذا مل يتوضأ
 خالٍف يف ذلك.

 فصل
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رئ: وجيوز للرجل واملرأة أن يغتسال ويتوضآ من إانء واحد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )كان قاال
ل ابن عمر )كان الرجال والنساء يغتسل هو وزوجته من إانء واحد يغرفان منه مجيعا( متفق عليه وقا

ز للمرأة التطهر يتوضؤون يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد( رواه أبو داود وجيو 
بفضل طهور الرجل وفضل طهور املرأة وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور املرأة ما مل 

ملا روت ميمونة قالت )أجنبت فاغتسلت من  به فإن خلت به ففيه روايتان إحدامها جيوز أيضاختل 
إين اغتسلت منه فقال جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم ليغتسل منه فقلت 

الرجل إن املاء ليس عليه جنابة( رواه أبو داود وألنه ماء مل ينجس ومل يزل عن إطالقه فأشبه فضلة 
وى احلكم بن عمرو قال )هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والثانية ال جيوز للرجل التطهر به ملا ر 

رمحه هللا: مجاعة من الصحابة كرهوه أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة( حديث حسن قال أمحد 
توضأ أنت وذكر منهم ابن عمر وعبد هللا بن سرجس وخص ما خلت به لقول عبد هللا بن سرجس 

قربنه ومعىن اخللوة أن ال يشاهدها إنسان خترج حبضوره عن هاهنا، وهي هاهنا فأما إذا خلت فال ت
ما مل يشاهدها رجل وإمنا تؤثر خلوهتا يف املاء اخللوة يف النكاح وذكر القاضي أهنا ال خترج عن اخللوة 

الذي خلت به املرأة عن إطالقه بل  اليسري ألن النجاسة ال تؤثر يف الكثري فهذا أوىل وال خيرج املاء



التطهر به من احلدث والنجاسة وللرجل إزالة النجاسة به ألن منع الرجل من الوضوء به  جيوز للنساء
ذكر القاضي أنه ال يزيل النجاسة ألن ما ال يرفع احلدث ال يزيل تعبد فوجب قصره على مورده و 

 يرفع حدث املرأة خبالف اخلل.النجس كاخلل وهذا ال ُيكن القول مبوجبه فإن هذا 
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الشيخ: القول الصحيح يف هذه املسألة أنه جيوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل مبا خلت به املرأة حلديث 
ت جنبا فقال )إن املاء ال الصالة والسالم اغتسل بفضلها وقالت إين كنميمونة أن الرسول عليه 

جينب( وهذا هو الصحيح والعجب من أصحابنا رمحهم هللا أن احلديث )هنى النيب صلى هللا عليه 
وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل طهور املرأة أو املرأة بفضل طهور الرجل( وأجازوا للمرأة أن تتوضأ 

فأخذوا ببعض احلديث وتركوا   جييزوا للرجل أن يتوضأ بفضل طهور املرأةبفضل طهور الرجل ومل
بعضه مع أن الذي أخذوا به هو الذي جاءت السنة جبوازه فسبحان هللا فالصواب الذي ال شك فيه 

 أنه جيوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور املرأة اليت خلت به والعكس ابلعكس.
 السائل: كيف نوجه النهي يف احلديث؟

ماً وكأن النيب عليه الصالة والسالم وهللا أعلم أراد لشيخ: هذا على سبيل األولوية فقط وليس حراا
أن يغتسل الرجل مع زوجته كما كان هو يفعل ألن ذلك أدعى للمحبة واأللفة وأقل تكلفا ألن اإلانء 

 يكون واحدا هذا والعلم عند هللا.
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 ابب التيمم
ة ابملاء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض لقول لرتاب يقوم مقام الطهار القارئ: التيمم طهارة اب

تمْم جمنمباً فَاطَّهَّرمو  تمْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر( )املائدة: من اآليةهللا تعاىل )َوإِّْن كمنـْ ( إىل قوله )فـََلْم 6ا َوإِّْن كمنـْ
ْنهم( )املائدة: من اآليةجتِّدموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا َصعِّيدًا طَيِّّباً فَاْمسَ  ( وروى عمار 6حموا بِّومجموهِّكمْم َوأَْيدِّيكمْم مِّ

تمرغ الدابة مث أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أجنبت فلم أجد املاء فتمرغت يف الصعيد كما ت
فذكرت ذلك له فقال إمنا يكفيك أن تقول بيديك هكذا مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة مث 

على اليمني وظاهر كفيه ووجهه( متفق عليه والسنة يف التيمم أن يضرب بيديه على مسح الشمال 



الكوعني للخرب وألن هللا تعاىل أمر مبسح اليدين األرض ضربة واحدة مث ُيسح هبما وجهه ويديه إىل 
ارِّقَةم فَاْقَطعموا واليد عند اإلطالق يف الشرع تتناول اليد إىل الكوع بدليل قوله تعاىل ... )َوالسَّارِّقم َوالسَّ 

( وإن مسح يديه إىل املرفقني فال أبس ألنه روي عن النيب صلى هللا 38أَْيدِّيـَهمَما( )املائدة: من اآلية
 ليه وسلم.ع

الشيخ: الصواب أنه وإن كان ذهب بعض العلماء إىل أن التيمم إىل املرفقني فإن هذا ضعيف ألن 
صالة والسالم مسح الكفني فقط وكذلك قوله حديث عمار بن ايسر صريح أبن الرسول عليه ال

ْنهم( )املائدة: من اآلية د عند اإلطالق للكف بدليل قوله ( والي6تعاىل )فَاْمَسحموا بِّومجموهِّكمْم َوأَْيدِّيكمْم مِّ
 (.38تعاىل )َوالسَّارِّقم َوالسَّارَِّقةم فَاْقطَعموا أَْيدِّيـَهمَما( )املائدة: من اآلية
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ربتني أو أكثر ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما ء فعل ذلك بضالقارئ: وسوا
ما جيب غسله من الوجه  بينهما وإن كان الرتاب انعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزأه وُيسح مجيع

وكيفما  مما ال يشق مثل ابطن الفم واألنف وما حتت الشعور اخلفيفة لقوله تعاىل )فَاْمَسحموا بِّومجموهِّكمْم(
مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفني إىل الكوعني جاز إال أن املستحب يف الضربة الواحدة أن 

يه وإن مسح بضربتني مسح أبوالمها وجهه يه وظاهر كفيه بباطن راحتُيسح وجهه بباطن أصابع يد
مث ُيرمها إىل  وابلثانية يديه فإن مسح إىل املرفقني وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمني

مرفقيه مث يدير بطن كفه إىل بطن الذراع وُيره عليه ويرفع إهبامه فإذا بلغ الكوع أمر إهبام يده اليسرى 
بيده اليمىن يده اليسرى كذلك مث ُيسح إحدى الراحتني ابألخرى  إهبام يده اليمىن مث مسح على

 وخيلل بني أصابعه.
الف ما قال املؤلف الصحيح أنه إذا ضرب ضربة الشيخ: هللا املستعان هذا تكلف والصحيح خ

انية مسح واحدة مسح ابلوجه مث مسح الكفني وكذلك لو ضرب بضربتني مسح ابألوىل الوجه والث
بعض وأما التكلف الذي ذكره املؤلف رمحه هللا فهذا مثل ما ذكر فيما سبق أنه الكفني بعضهما ب

 ض وبعضهم قال يتعلق ابحلبل ويشيل وينزل.يتنحنح إذا انتهى من البول وبعضهم قال إنه يرك
ة بناًء على أنه مسألة: بعض العلماء قال كما قال املؤلف ُيسح بباطن األصابع الوجه والكفني ابلراح

لوجه والكفني ابلراحة ملسح برتاب مستعمل والرتاب املستعمل عندهم يكون طاهرا غري لو مسح ا
 سابقاً. مطهر والصواب أنه طهور والصحيح ما رجحناه



القارئ: وإن ُيمه غريه جاز كما جيوز أن يوضئه وإن أطارت الريح عليه ترااب فمسح وجهه مبا على 
هللا تعاىل أمر بقصد الصعيد واملسح به وحيتمل أن جيزئه جهه مبا عليه مل جيز ألن يديه جاز وإن مسح و 

 إذا صمد للريح ألنه مبنزلة مسح غريه له.
 ن املسح.الشيخ: الظاهر أنه البد م

 فصل
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القارئ: وفرائض التيمم النية ملا ذكران يف الوضوء ومسح الوجه والكفني لألمر به وترتيب اليدين على 
ضوء فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما الوجه قياساً على الوضوء ويف التسمية واملواالة روايتان كالو 

سائر األشياء ألنه اتبع هلا فيدخل يف نية املتبوع وإن ال يباح إال به فإن نوى صالة مكتوبة أبيح له 
له الفرض ألن التيمم ال يرفع احلدث وإمنا تستباح به الصالة فال  نوى نفال أو صالة مطلقة مل يبح

اءة القرآن ألن النافلة تتضمن القرآن وليس له صالة اجلنازة يستبيح به الفرض حىت ينويه وله قر 
انت نفال فله فعلها وإن نوى قراءة القرآن مل يكن له التنفل ألنه أعلى فإن املتعينة ألهنا فرض وإن ك

 دث مل جيزئه.نوى رفع احل
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الشيخ: كالم املؤلف رمحه هللا يف النية ال ينوي رفع احلدث ألن احلدث ال يرتفع وإمنا ينوي استباحة 
لتيمم ألن األصل منع الصالة من احملدث اما ال يباح إال ابلطهارة يعين ينوي أنه يستبيح الصالة هبذا 

فاألصل أن احملدث ممنوع من الصالة فيتيمم ألجل أن يستبيح الصالة فهو ينوي االستباحة وال ينوي 
رفع احلدث ألنه ال يرتفع احلدث وإذا كانت النية نية استباحة فإنه إذا نوى استباحة األدىن ال يباح له 

يح له األدىن هذه القاعدة )إذا نوى استباحة األدىن مل يبح له باألعلى وإن نوى استباحة األعلى أ
األعلى وإذا نوى استباحة األعلى أبيح له األدىن( والفرض أعلى من النفل فإذا تيمم لصالة الفريضة 
أبيحت له صالة النافلة وإذا تيمم لصالة النافلة فال تباح له الفريضة هذه القاعدة وهلذا يقول رمحه 

لنية فهو أن ينوي استباحة ما ال يباح إال به فإن نوى صالة مكتوبة أبيح له سائر األشياء اهللا فأما 
ألنه اتبع هلا فتدخل يف نية املتبوع وإن نوى نفال أو صالة مطلقة مل يبح له الفرض ألن الفرض أعلى 



وله قراءة  همن النفل ألن التيمم ال يرفع احلدث وإمنا تستباح به الصالة فال يبيح فرض حىت ينوي
القرآن ملاذا؟ ألن النافلة تتضمن القرآن وليس له صالة اجلنازة املتعينة ألهنا فرض وهو إمنا تيمم 
للنفل وإن كانت نفال فله فعلها وإن نوى قراءة القرآن مل يكن له التنفل ألنه أعلى يعين إذا تيمم 

كد من الطهارة لقراءة القرآن واخلالصة و لقراءة القرآن فإنه ال يصلي به النافلة ألن الطهارة للنافلة أ
 والضابط ما ذكرت لكم إذا نوى األعلى استباح األدىن وإن نوى استباحة األدىن مل يستبح األعلى.

 السائل: ماحكم املواالة يف التيمم؟
ة دالشيخ: سبق لنا أن الراجح الرتتيب واملواالة يف التيمم ويف غري التيمم ألن هللا ذكره مرتبا وهو عبا

 واحدة ال ُيكن أن تتفرق.
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القارئ: فإن نوى قراءة القرآن مل يكن له التنفل ألنه أعلى فإن نوى رفع احلدث مل جيزئه ألن التيمم 
م الوضوء يف نيته وال بد له من ال يرفع احلدث وعنه ما يدل على أنه يرفع احلدث فيكون حكمه حك

 سل.تعيني ما يتيمم له من احلدث املوجب للغ
دث ودليل ذلك قوله تعاىل الشيخ: هذه الرواية عن أمحد هي الصحيحة بال شك أن التيمم يرفع احل

هم َما يمرِّيدم اَّللَّم لَِّيْجَعَل َعَلْيكمْم مِّْن )فـََلْم جتِّدموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا َصعِّيداً طَيِّّباً فَاْمَسحموا بِّومجموهِّكمْم َوأَْيدِّيكمْم مِّنْ 
 إال برفع احلدث وقال ( وهذا نص صريح وال تطهري6يمرِّيدم لِّيمَطهِّّرَكمْم( )املائدة: من اآليةَحَرٍج َوَلكِّْن 

النيب عليه الصالة والسالم )جعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأُيا رجل من أميت أدركته الصالة 
هوره( وهذا صريح يف أنه يطهر فريفع احلدث ولكن رفعه للحدث رفع مؤقت فعنده مسجده وط

لى هذا القول الراجح إذا دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله يعين مادام العذر قائما وبناء عما
تيمم للنافلة جازت الفريضة وإذا تيمم لصالة الفجر وبقي على طهارته إىل الظهر مل حيتج إىل إعادة 

إال إذا زال العذر فإنه وإذا تيمم للصالة وخرج وقتها مل يبطل التيمم يعين أن حكمه حكم املاء  التيمم
يه الصالة والسالم )الصعيد الطيب وضوء املسلم البد من استعمال املاء ودليل ذلك قول النيب عل

دليل الثاين ما ثبت وإن مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجد املاء فليتق هللا وليمسه بشرته( هذا دليل وال
يف القوم فقال )ما منعك قال أصابتين جنابة وال  يف البخاري يف قصة الرجل الذي كان معتزال مل يصلِّّ 

فإنه يكفيك( مث جاء املاء فأعطاه فضلة وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك ماء قال عليك ابلصعيد 
لماء اإلمجاع على هذه املسألة أنه فهذا يدل على أنه إذا وجد املاء بطل التيمم وقد حكى بعض الع



برفع احلدث ابلتيمم وذكر بعض أهل العلم طردا للقاعدة أنه ال مىت وجد املاء بطل التيمم وإن قلنا 
 ه بوجود املاء ألنه يقول يف تعليلهيبطل تيمم
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إذا ثبت ارتفاع احلدث فإنه ال يعود إال بدليل فنقول له اجلواب على هذا سهل ماذا نقول؟ وجد 
من برأ من مرضه وقد تيمم من ملاء و الدليل على أن من وجد املاء وقد تيمم لعدمه فعليه أن يتطهر اب

 أجل املرض فإنه جيب عليه أن يتطهر ابملاء.
 السائل: إذا قال وعنه فهل يدل على أن الرواية الثانية ضعيفة؟

الشيخ: إذا قال أصحاب املذهب وعن اإلمام أمحد كذا فمعناه أن املقدم عندهم خالفه فيكون 
فيه روايتان فهما مطلقتان أو إذا قال فعنه كذا ا قال فاملقدم عند املؤلف خالف هذا الشيء أما إذ

وعنه كذا كما يوجد يف كتاب الفروع مثال إن فعل كذا فعن اإلمام أمحد كذا وعنه كذا فيكون هذا 
 أيضا رواية مطلقة.

 القارئ: والبد له من تعيني ما يتيمم له من احلدث املوجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة.
يتيمم له وعندان اآلن متيمم عنه ومتيمم له ما هو املتيمم عنه؟ احلدث  عيني ماالشيخ: البد من ت

البول الغائط اجلنابة ومتيمم له وهو ما يستبيحه ابلتيمم كالصالة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك يقول 
 البد من تعيني ما يتيمم له من احلدث املوجب للغسل أو الوضوء يعين معناه البد أن تنوي أن هذا

 عن جنابة أو هذا عن وضوء البد أن تنوي التيمم
إذًا فعندان نيتان النية األوىل نية ما يتيمم له والثانية ما يتيمم عنه خبالف الوضوء فالوضوء لو نويت 

الصالة بقطع النظر عن احلدث ارتفع احلدث ولو نويت رفع احلدث بقطع النظر عن الصالة أو 
 قراءة القرآن ارتفع.

لحدث ونسي اجلنابة أو اجلنابة ونسي احلدث مل جيزئه لقول النيب صلى هللا عليه تيمم ل القارئ: فإن
 وسلم )وإمنا لكل امرئ ما نوى( وألن ذلك ال جيزئ يف املاء وهو األصل ففي البدل أوىل.

الشيخ: وقول املؤلف هنا املوجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة الصحيح أنه ال تيمم للنجاسة 
على إزالتها فأزهلا وإن مل تقدر فال تتيمم ألن هللا إمنا ذكر التيمم يف احلدث وألن ن قدرت فالنجاسة إ

 النجاسة املطلوب زواهلا والتيمم ال يزيلها.
 السائل: مىت تكون صالة اجلنازة سنة؟
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 الشيخ: إذا صلي عليها أول مرة فما بعدها سنة.
 

 فصل
داث لظاهر اآلية وحديث عمار وروى عمران بن حصني )أن القارئ: وجيوز التيمم عن مجيع األح

ليه وسلم رأى رجال معتزال مل يصل مع القوم فقال اي فالن ما منعك أن تصلي رسول هللا صلى هللا ع
 مع القوم قال أصابتين جنابة وال ماء عندي قال عليك ابلصعيد فإنه يكفيك( متفق عليه.

ن حدث األصغر وحديث عمار أيضا صريح وقد أنكر أمري الشيخ: وهذا نص على أنه جيوز التيمم ع
التيمم للجنابة وقال التيمم للحدث األصغر فقط وانظره عمار بن ايسر يف  املؤمنني عمر بن اخلطاب

ذلك وقال أال تذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم أرسلين وإايك يف حاجة وحصل علي كذا وكذا 
اي أمري املؤمنني أن ال أحدث هبذا احلديث ملا جعل هللا لك فقال ال أذكر فقال له عمار إن شئت 

فعلت قال ال ال أمنعك ونوليك ما توليت وانظر فقه الصحابة قال إن شئت أن ال علي من الطاعة 
أحدث به مع أنه حديث عن الرسول عليه الصالة والسالم ويرتتب عليه حكم شرعي من أعظم 

رأيت أال أحدث به فعلت فقال ال نوليك ما توليت لكننا األحكام وهو الصالة ومع ذلك قال إذا 
ر يعلم علم اليقني أن عمر لن ُينعه بشيء مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه نقول إن عمار بن ايس

وسلم فال يكون حجة لبعض الناس الذي يقول إذا قال لك ويل األمر ال حتدث وال تعلم الناس 
ق نقول ال لكن نعم جيب عليك أن ال تنابذ ويل األمر ملا وجب عليك أن متتنع على سبيل اإلطال

الضرر عليك وعلى غريك ولكن اترك هذا مث حاول إقناع والة األمور أحسن من حيصل من منابذته 
املنابذة ألن منابذة والة األمور فيها شر كثري رمبا يتسلطون عليك أكثر من ذي قبل ورمبا يتسلطون 

ن من هذا التصرف فكرة سيئة عن أهل الدعوة وأهل اخلري وأهنم على غريك أيضا ورمبا أيخذو 
 شبه ذلك.معاندون وما أ
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القارئ: وجيوز التيمم للنجاسة على البدن ألهنا طهارة على البدن مشرتطة للصالة فناب فيها التيمم  
وقيل يف وجوب  كطهارة احلدث واختار أبو اخلطاب أنه يلزمه اإلعادة إذا تيمم هلا عند عدم املاء
اء( وقياسا على التيمم اإلعادة روايتان إحدامها ال جتب لقوله عليه السالم )الرتاب كافيك ما مل جتد امل

للحدث واألخرى جتب اإلعادة ألنه صلى ابلنجاسة فلزمته اإلعادة كما لو مل يتيمم وال جيوز التيمم 
 يف غريه كالوضوء عن النجاسة يف غري البدن ألهنا طهارة يف البدن فال تؤثر

 الشيخ: إذًا عندان ثالثة أشياء:
 . احلدث والتيمم عنه اثبت ابلنص واإلمجاع.1
. طهارة جناسة الثوب فال تيمم عنها قوال واحدا يعين مثل إنسان يف ثوبه جناسة وليس عنده ما 2

ابلثوب  يغسلها به وليس عنده ثوب غريه فال يتيمم ويصلي ابلثوب النجس ولكن ماذا يصنع؟ يصلي
)فَاتَـّقموا النجس ويعيد على املذهب والصحيح أنه يصلي ابلثوب النجس وال يعيد ملاذا؟ لقوله تعاىل 

( وأان ليس عندي إال هذا الثوب هل أصلي عرايان وأضع 16اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( )التغابن: من اآلية
 يف الثوب وقل هذه قدريت لكن الثوب على األرض أو أصلي يف الثوب وأقول هذه قدريت؟ نقول صلِّّ 
ه وجب عليه إعادة الصالة فإذا على املذهب يلزمه أن يصلي يف الثوب مث إذا وجد ثواب آخر أو غسل

بقي يف الثوب شهرا صلى صالة الشهر مائة ومخسني صالة وإذا وجد ما يغسل به الثوب أعادها مائة 
لي صالتني؟ أبدًا )فاتقوا هللا ما ومخسني صالة أبي دليل وهل أوجب هللا على العبد أن يص

 استطعتم(.
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. النجاسة على البدن وفيها خالف هل يتيمم هلا أو ال؟ والصحيح أنه ال يتيمم هلا فإن صلى وهو 3
يه والقول الثاين الذي اختاره أبو جنس سواء قلنا ابلتيمم أو بعدمه فاملذهب أنه إذا تيمم ال إعادة عل

طهارة األحداث فقط ألنه  لصواب أنه ال يتيمم وال يعيد ألن التيمم إمنا يكون يفاخلطاب أنه يعيد وا
هو الذي جاء به النص وألن النجاسة ال تزول ابلتيمم فال فائدة فإذا قال قائل واحلدث هل يزول 

يئا حمسوسا يزال وإذا تعبد اإلنسان لربه سبحانه ابلتيمم نقول نعم ألن احلدث وصف ومعىن ليس ش
رة قلبية إذًا ما هو القول الراجح  أبن عفر وجهه ابلرتاب فهذا أكمل من الطهارة هذا طهاوتعاىل

 وخالصة الفصل؟ القول الراجح أن التيمم رافع للحدث لكنه رفع مؤقت.
يف بدنه وال يف بقعته وأنه يصلي وال إعادة اثنيا القول الراجح أنه ال يتيمم عن النجاسة ال يف ثوبه وال 



بقعة أبن حبس يف حمل جنس كله كانت النجاسة يف البدن أو كانت يف الثوب أو كان يف العليه سواء  
 سواء ليس عليه إعادة.

 السائل: إذا كانت النجاسة يف طرف الثوب ويستطيع قطع الثوب فهل يلزمه؟
ل وإفساد له واإلنسان منهي عنه مث هذا فيه أيضا تشبه الشيخ: ال يلزمه هذا ألن فيه إتالف للما

 ابليهود.
 

 فصل
ا العجز عن استعمال املاء وهو نوعان أحدمها عدم املاء القارئ: وجلواز التيمم ثالثة شروط أحده

( ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم )الصعيد 6لقول هللا تعاىل )فـََلْم جتِّدموا َماًء( )املائدة: من اآلية
 املاء فأمسه جلدك( رواه أبو داود. طيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجدتال

ف على نفسه ابستعمال املاء ملرض أو قرح خياف ابستعمال املاء تلفا أو زايدة مرض النوع الثاين اخلو 
تمْم َمْرَضى   َأْو َعَلىأو تباطؤ الربء أو شينا فاحشا يف جسمه لقول هللا تعاىل )َوإِّْن كمنـْ
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ْجَعَل َعَلْيكمْم مِّْن َحَرٍج َوَلكِّْن يمرِّيدم لِّيمَطهِّّرَكمْم( قوله )َما يمرِّيدم اَّللَّم لِّيَ ( و 43َسَفٍر( )النساء: من اآلية
ماء حيتاج إىل شربه للعطش أو شرب رفيقه أو هبائمه أو بينه وبينه  ( وإن وجد6)املائدة: من اآلية

ء فله التيمم ألنه سبع أو عدو خيافه على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إىل املا
خائف الضرر ابستعماله فهو كاملريض وإن خاف لشدة الربد تيمم وصلى ملا روى عمرو بن العاص 

ابردة يف غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت قال )احتلمت يف ليلة 
صحابك وصليت أبصحايب الصبح فذكروا ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي عمرو أصليت أب

وأنت جنب فأخربته ابلذي منعين من االغتسال مث قلت مسعت هللا يقول )َوال تـَْقتـملموا أَنـْفمَسكمْم إِّنَّ اَّللََّ 
يماً( )النساء: من اآليةَكاَن بِّ  ( فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يقل شيئا( رواه أبو 29كمْم رَحِّ

ة عليه إن كان مسافرا ملا ذكران وإن كان حاضرا داود وألنه خائف على نفسه أشبه املريض وال إعاد
مسافر وال يدخل يف ففيه روايتان إحدامها ال يلزمه اإلعادة لذلك والثانية يلزمه ألنه ليس مبريض وال 

عموم اآلية وألن احلضر مظنة إمكان إسخان املاء فالعجز عنه عذر غري متصل وإن قدر على إسخان 
اء ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله أو املاء لزمه كما يلزمه شراء امل



( 43ًء فـَتَـَيمَّمموا َصعِّيدًا( )النساء: من اآليةاستسقائه مل يبح له التيمم ألن هللا تعاىل قال )فـََلْم جتِّدموا َما
 وهذا واجد.
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شتغل بتحصيل املاء أن الشيخ: والصحيح أنه يتيمم يعين مثال إنسان ضاق عليه الوقت وخاف إن ا
يف الوقت؟ نقول  ج الوقت أو يتيمم ويصليخيرج الوقت فهل يشتغل بتحصيل املاء حىت ولو خر 

يتيمم ويصلي يف الوقت ألن أصل مشروعية التيمم من أجل الصالة يف الوقت وإال لقيل لإلنسان 
ده عن قرب أو عن بعد فله انتظر حىت جتد املاء ولو بقيت يوما أو يومني فإذا كان كذا فال فرق أن جي

لموا ومجموَهكمْم( )املائدة: أن يتيمم ولعموم قوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إِّذَ  ا قمْمتمْم إِّىَل الصَّالةِّ فَاْغسِّ
 (.6( مث قال )فـََلْم جتِّدموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا( )املائدة: من اآلية6من اآلية

 شراء ومعه مال فنقول له اشرت املاء.مسألة: إذا كان جيد املاء ابل
 جيوز ألنه ال ُيكن استدراكها. القارئ: وإن خاف فوت اجلنازة فليس له التيمم لذلك وعنه

الشيخ: مسألة التيمم لفوت اجلنازة وجيه وكذلك التيمم خلوف فوت اجلمعة وكذلك التيمم خلوف 
ة أحدث يف أثناء اخلطبة وقال إن فوات صالة العيد كل هذا جائز فلو أن إنسان يف صالة اجلمع

م وصل ملاذا؟ ألنه لو ذهب فاتته ذهبت أتوضأ فاتتين الصالة وإن تيممت أدركت الصالة نقول تيم
الصالة وال ُيكنه تداركها فإن كان ذلك يف صالة الظهر مثال أحدث عند إقامة الصالة وقال إن 

يذهب يتوضأ أو يتيمم؟ يتوضأ والفرق ذهبت أتوضأ فاتتين الصالة وإن تيممت أدركت الصالة فهل 
ركها خبالف اجلمعة قد يقول قائل صالة بني هذا واجلمعة أن صالة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتدا

 اجلنازة أيضا إذا فاتته أمكنه أن يصلي على
 

القرب كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم فنقول نعم هذا صحيح لكن ال سواء بني الصالة على 
 وهو بني يديك وبني الصالة على القرب ليس بينهما مساواة.امليت 

 م من قريب آلن املساجد اآلن مفروشة.مسألة: يف املساجد اآلن خيرج ويتيم
 

 فصل
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القارئ: والثاين طلب املاء شرط يف الرواية املشهورة لقوله تعاىل )فـََلْم جتِّدموا َماًء فـَتَـَيمَّمموا( )النساء: 
نه بدل فلم جيز العدول إليه قبل طلب املبدل كالصيام ( وال يقال مل جيد إال ملن طلب وأل43من اآلية

يف الظهار وعنه ليس بشرط ألنه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل يف اآلية وصفة الطلب أن ينظر 
ُيينه ومشاله وأمامه ووراءه وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط عاله فنظر حوله وإن رأى 

رفيق سأله املاء فإن بذله له لزمه قبوله ألن املنة ال تكثر يف رة أو سواها استربأها فإن كان معه خض
قبوله وإن وجد ماء يباع بثمن املثل أو بزايدة غري جمحفة مباله وهو واجد للثمن غري حمتاج إليه لزمه 

له أخذه قهرا وإن استغىن عنه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة يف الكفارة فإن مل يبذله له صاحبه مل يكن 
ألن له بدال وإن علم مباء قريب لزمه قصده ما مل خيف على نفسه أو ماله أو فوت الرفقة أو  صاحبه

الوقت وإن تيمم مث رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على املاء أو سرااب ظنه ماء قبل الصالة لزمه 
اء وإن ليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى مالطلب ألنه وجد دليل املاء ويبطل تيممه ألنه وجب ع

 رأى الركب وحنوه يف الصالة مل تبطل ألنه شرع فيها بطهارة متيقنة فال يبطله ابلشك.
الشيخ: إذا رأى الركب يف الصالة فليستمر يف صالته وال يبطل تيممه وال صالته ملاذا؟ ألن وجود 

 واليقني ال يزول ابلشك.املاء مع هؤالء الركب قد يكون متوفرا وقد ال يكون 
ثالث دخول الوقت شرط ألنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم القارئ: ال

وهو واجد للماء وإن كان التيمم لنافلة مل جيز يف وقت النهي عن فعلها ألنه قبل وقتها وإن تيمم 
ن تيمم ملكتوبة يف وقتها فله أن لفائتة أو انفلة قبل وقت الصالة مث دخل الوقت بطل تيممه وإ

ليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت وجيمع بني الصالتني ألهنا طهارة أابحت يص
 فرضا فأابحت سائر ما ذكرانه كالوضوء.
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 الشيخ: أحياان يقيس على الوضوء وأحياان ال يقيس هللا املستعان.
 

تيمم يف ظاهر املذهب ألهنا طهارة عذر وضرورة فتقدرت ابلوقت  القارئ: ومىت خرج الوقت بطل ال
 رة املستحاضة وعنه يصلي ابلتيمم حىت حيدث قياسا على طهارة املاءكطها

 الشيخ: أيهما أصح؟ الرواية الثانية أصح أنه يبقى على طهارته حىت حيدث.



عليه وقت طويل هل  السائل: إنسان انم عن الصالة وقام بعد خروج الوقت فإن طلب املاء ذهب
 يطلب املاء ويصلي أو يتيمم؟

 يطلب املاء إذا كان قريب. الشيخ: ال أبس أن
 فصل

القارئ: واألفضل أتخري التيمم إىل آخر الوقت إن رجا وجود املاء لقول علي رضي هللا عنه يف اجلنب 
انتظار الفريضة أوىل يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت وألن الطهارة ابملاء فريضة وأول الوقت فضيلة و 

ضيلة متيقنة ألمر غري مرجو ومىت تيمم وصلى صحت وإن يئس من املاء استحب تقدُيه لئال يرتك ف
صالته وال إعادة عليه وإن وجد املاء يف الوقت ملا روى عطاء بن يسار قال )خرج رجالن يف سفر 

اء يف الوقت فأعاد أحدمها فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا مث وجدا امل
النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي مل يعد  الوضوء والصالة ومل يعد اآلخر مث أتيا

أجزأتك صالتك وقال للذي أعاد لك األجر مرتني( رواه أبو داود وقال قد روي عن أيب سعيد عن 
ضه بطهارة صحيحة فأشبه ما لو أداها النيب صلى هللا عليه وسلم والصحيح أنه مرسل وألنه أدى فر 

 بطهارة املاء.
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الشيخ: إذا كان اإلنسان يرجو أن جيد املاء فاألفضل أن يؤخر الصالة حىت يصلي ابملاء وإن علم 
مه وجود املاء يكون فرضه وجود املاء فقيل كذلك األفضل أن يؤخر وقيل بل جيب أن يؤخر ألنه بعل

ضل أن يقدم الصالة يف أول يرجو وجود املاء أو علم أنه لن جيد املاء فاألف أن يستعمل املاء فإن مل
وقتها فإذا صلى مث وجد املاء أبن جاء به رجل مر به يف الطريق وأعطاه ماًء أو أمطرت السماء فوجد 

لرجلني الذين خرجا يف حاجة فتيمما مث وجدا املاء فإن صالته صحيحة وال إعادة عليه وذكر قصة ا
ت السنة وقال لآلخر لك األجر مرتني وإمنا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم للذي مل يعد أصب املاء

جعل له األجر مرتني ألنه أدى عبادة يظنها واجبة عليه فصار مأجورا على عمله لكن بعد أن يعلم 
 فإنه ليس له أجر ألنه خالف السنة. اإلنسان أن السنة عدم اإلعادة فلوأعاد

 
طهارة واجبة فلم تسقط ابلنسيان كما لو علم أن يف رحله ماًء نسيه فعليه اإلعادة ألهنا  القارئ: فإن

نسي عضوا مل يغسله وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غالمه الذي معه املاء فال إعادة عليه ألنه غري 



خفية  ظاهرة أعاد ألنه مفرط يف الطلب وإن كانت أعالمه مفرط وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا عالمته
 مل يعد لعدم تفريطه.

 
 فصل

ماء ال يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا لقول هللا تعاىل )فـََلْم جتِّدموا  القارئ: فإن وجد
م أبمر فأتوا منه ( وهذا واجد وقال النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا أمرتك43َماًء( )النساء: من اآلية

ورة فلم يبح إذا وجدت املاء فأمسه جلدك وألنه مسح أبيح للضر  ما استطعتم( رواه البخاري وقال
يف غري موضعها كمسح اجلبرية وإن كان حمداث ففيه روايتان إحدامها يلزمه استعماله لذلك واآلخر ال 

 ف غسل اجلنابةيلزمه ألن املواالة شرط يفوت برتك غسل الباقي فبطلت طهارته خبال
له تعاىل يح أنه يستعمل ما وجد ويتيمم عن الباقي لعموم قو الشيخ: والصحيح أهنما سواء فالصح

 (.16)فَاتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( )التغابن: من اآلية
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السائل: إذا كان يف الراحلة ماء ونسي قلنا يعيد الصالة وإن ضاعت الراحلة مث رجعت إليه فال يعيد 
 وىل هو انٍس غري مفرط؟الصالة ألنه غري مفرط حىت يف احلال األ

لشيخ: لكنه يف موضع يستطيع أن يستعمله يف رحله وأما الثانية فاألصل إنه غائب عنه وأنه عادم ا
 للماء.

القارئ: وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جرحيا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو حمداث 
صر أو يعصب كان يكفيه أن يتيمم ويع  لقول النيب صلى هللا عليه وسلم للذي أصابته الشجة )إمنا

على جرحه خرقة مث ُيسح عليها ويغسل سائر جسده( رواه أبو داود ألن العجز هاهنا ببعض البدن 
ويف اإلعواز العجز ببعض األصل فاختلفا كما أن احلر إذا عجز عن بعض الرقبة يف الكفارة فله 

ل ومل تكن كاليت ماال لزمه التكفري ابملاالعدول إىل الصوم ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه احلر 
 قبلها.

 مسألة: الظاهر أن األقرب وجوب التأخري ملن يعلم أنه سيجد املاء يف آخر الوقت.
 

 فصل
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القارئ: ويبطل التيمم جبميع مبطالت الطهارة اليت تيمم عنها ألنه بدل عنها فإن تيمم جلنابة مث 
مم انب عن الغسل فأشبه صالة والطواف ومس املصحف ألن التيأحدث منع ما ُينعه احملدث من ال

املغتسل إذا أحدث ويزيد التيمم مببطلني أحدمها القدرة على استعمال املاء سواء وجدت يف الصالة 
أو قبلها أو بعدها لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء 

نه ليس بطهور عند وجود املاء اء فأمسه جلدك( دل مبفهومه على أعشر سنني فإذا وجدت امل
ومبنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده وألنه قدر على استعمال املاء فأشبه اخلارج من الصالة 

فعلى هذا إن وجده يف الصالة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا واستقبل الصالة كما لو أحدث يف 
قصود فأشبه املكفر يقدر على اإلعتاق بعد يف الصالة مل تبطل ألنه شرع يف املأثنائها وعنه إذا وجده 

شروعه يف الصيام إال أن املروذي روى عنه أنه قال كنت أقول إنه ُيضي مث تدبرت فإذا أكثر 
األحاديث أنه خيرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية والثاين خروج الوقت يبطلها ملا ذكرانه 

 يمم وهو البس.يف الصالة بطل كما لو أحدث ومن ت فإن خرج وهو
مسألة: الراجح أنه إذا وجد املاء وهو يصلي بطل وضوؤه فتبطل الصالة فيعيد من جديد على 

 حسب ما روي عن اإلمام أمحد أخريا.
القارئ: ومن تيمم وهو البس خفا أو عمامة جيوز املسح عليهما مث خلع أحدمها فقد ذكر أصحابنا 

يقوى ذلك عندي ألهنا طهارة مل ُيسح عليهما فيها فلم  تيممه ألنه من مبطالت الوضوء وال أنه يبطل
 تبطل خبلعهما كامللبوس على غري طهارة خبالف الوضوء.

الشيخ: الراجح ما قاله املوفق رمحه هللا أنه ال يبطل ألنه ال عالقة للتيمم بطهارة الرجل إذ أن العضو 
 جه والكفان.الذي يطهر يف التيمم هو الو 

 بس اخلفني وأحدث فإذا وجد املاء فهل يتوضأ وُيسح على خفيه؟السائل: لو تيمم مث ل
 الشيخ: إذا وجد املاء بطل التيمم كله البد أن يتوضأ من جديد وخيلع اخلفني ويغسل قدميه.

 
 فصل
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ني لقوله تعاىل )َأْو َعَلى َسَفٍر( القارئ: وجيوز التيمم يف السفر الطويل والقصري وهو ما بني قريتني قريبت
لبا أشبه الطويل وجيوز يف احلضر للمرض لآلية عدم يف القصري غا( وألن املاء ي6)املائدة: من اآلية

وألنه عذر غالب يتصل أشبه السفر وإن عدم املاء يف احلضر حلبس تيمم وال إعادة عليه ألنه يف عدم 
فأحلق به وإن عدمه لغري ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل  املاء وعجزه عن طلبه كاملسافر وأبلغ منه

ى تيمم وصلى وأعاد ألنه عذر اندر غري متصل وحيتمل أن ال بطلبه ومل يتيمم وإن كان ذلك يتماد
 يعيد ألنه يف معىن عادم املاء يف السفر فأحلق به

 الشيخ: هذا هو املتعني أنه ال يعيد ألن هللا مل يوجب العبادة مرتني.
 ئ: وإن كان مع املسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر مباء قبل الوقت فرتكه مث عدم املاء يفالقار 

الوقت تيمم وصلى وال إعادة عليه ألنه مل خياطب ابستعماله وإن كان ذلك يف الوقت ففيه وجهان 
 أحدمها تلزمه اإلعادة ألنه مفرط والثاين ال تلزمه ألنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت

ت ابرد لشيخ: الصحيح أنه ال تلزمه اإلعادة إال إذا تعمد إراقة املاء ليتيمم كما لو فرض أن الوقا
ومعه ماء ُيكن أن يتوضأ به فقال أان ما أريد أن أتوضأ يف الربد فأراقه ألجل أن يتيمم فهذا عليه 

 وال إعادة عليه.اإلعادة أما إذا أراقه مثال لسبب آخر مث أراد أن يصلي ومل جيد ماًء فليتيمم 
 السائل: الذي يريق املاء ليتيمم لربودة اجلو مث مل جيد ماء ماذا يفعل؟

 الشيخ: عليه أن يتيمم ويصلي ويعيد مىت وجد املاء حىت ولو خرج الوقت.
 فصل
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 طَيِّّباً القارئ: وال جيوز التيمم إال برتاب طاهر له غبار يعلق ابليد لقوله تعاىل )فـَتَـَيمَّمموا َصعِّيداً 
ْنهم( ) ( وما ال غبار له ال ُيسح شيء منه وقال ابن 6املائدة: من اآليةفَاْمَسحموا بِّومجموهِّكمْم َوأَْيدِّيكمْم مِّ

عباس الصعيد تراب احلرث والطيب هو الطاهر وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
لرتاب طهورا( رواه الشافعي يف مسنده ولو  )أعطيت ما مل يعط نيب من أنبياء هللا تعاىل قبلي جعل يل ا

 يما من هللا به عليه.كان غريه طهورا ذكره ف
الشيخ: يقال يف اجلواب عن هذا االستدالل إن الرسول عليه الصالة والسالم قال يف حديث أصح 
من هذا )جعلت يل األرض مسجدا وطهورا( وقوله )األرض( هذا عام وعلى فرض أن هذا احلديث 

يقال الرتاب جعل طهورا للفظ الرتاب فإنه كما قال العلماء هذا مفهوم لقب ال مفهوم له فصح هبذا ا



 واحلصى جعل
 

ْنهم( )املائدة: من اآلية ( فإن قوله منه يدل 6طهورا وأشكل ما يكون )فَاْمَسحموا بِّومجموهِّكمْم َوأَْيدِّيكمْم مِّ
هنا ليست للتبعيض بل هي بيانية أو  على أنه البد أن يكون له تراب لكن املخالفني يقولون إن من

حكم من هذا الصعيد وليست للتبعيض وهذا القول الثاين أصح أنه جيوز ابتدائية واملعىن اجعلوا مس
التيمم مبا على ظهر األرض سواء كان فيه تراب أم مل يكن لعموم اآلية واحلديث وألن النيب صلى هللا 

افر إىل جهات فيها رمل ومل ينقل عنه صلى هللا عليه عليه وسلم كان يسافر يف أوقات األمطار ويس
 ل للناس ال تتيمموا بل كانوا يتيممون بكل ما على األرض.وسلم أنه قا

 السائل: هل جيوز التيمم على الفرش أو على اجلدران؟
 الشيخ: ما جيوز مادام توجد األرض.

 السائل: وإذاكانت األرض ممطرة؟
ة أحسن من الفراش إال إذا كان فيه غبار فهذا قد يقول قائل إن الشيخ: وإذا كانت ممطرة فاملمطر 

 ذا ال أبس به.ه
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القارئ: وعنه جيوز التيمم ابلرمل والسبخة ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )جعلت يل 
هبما وإن مل جيد غريمها تيمم  األرض مسجدا وطهورا( رواه البخاري ومسلم وقال ابن أيب موسى إن

احلجارة وتيمم به مل جيزئه ألنه ليس برتاب وإن خالط الرتاب جص أو دقيق أو زرنيخ  دق اخلزف أو
فحكمه حكم املاء إذا خالطته الطاهرات وإن خالطه ماال يعلق ابليد كالرمل واحلصى مل ُينع التيمم به 

أو حائط ار أو حائط أو لمَبد ده على صخرة عليها غبألنه ال ُينع وصول الغبار إىل اليد وإن ضرب بي
فعال يديه غبار أبيح التيمم به ألن املقصود الرتاب الذي ُيسح به وجهه ويديه وقد روى ابن عمر أن 
النيب صلى هللا عليه وسلم )ضرب بيديه على احلائط ومسح هبما وجهه مث ضرب ضربة أخرى فمسح 

 ذراعيه( رواه أبو داود.
 

ا يتوضؤون من حوض واحد وإن تناثر من ماعة من موضع واحد كموال أبس أن يتيمم اجلالقارئ: 
الرتاب عن العضو بعد استعماله شيء احتمل أن ُينع من استعماله مرة اثنية ألنه كاملاء املستعمل 



 واحتمل أن جيوز ألنه مل يرفع حداث ومل يزل جنسا خبالف املاء.
 

 فصل
ه ومل يرتك الصالة ألن مله وصلى على حسب حالاب ووجد طينا مل يستعالقارئ: فإن عدم املاء والرت 

الطهارة شرط فتعذرها ال يبيح ترك الصالة كالسرتة والقبلة ويف اإلعادة روايتان إحدامها ال تلزمه ألن 
 الطهارة شرط فأشبهت السرتة والقبلة والثانية تلزمه ألنه عذر اندر غري متصل أشبه نسيان الطهارة

 إعادة.الصحيح األول أنه ال الشيخ: 
 ملؤلف )كالسرتة( ما مراده؟السائل: قول ا

 الشيخ: ال يريد سرتة املصلي يريد الثوب الذي يسرت به.
 مسألة: القول الراجح يف السرتة اليت يصلى إليها أهنا ليست بواجبة.

 فصل
ه وال جيوز أن القارئ: إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء ألحدهم ال يفضل عنه فهو أحق ب

م جيزئه التيمم فإن آثر به وتيمم مل يصح تيممه مع وجوده لذلك وإن ه ألنه واجد للماء فليؤثر ب
 استعمله اآلخر فحكم املؤثر به حكم من أراق املاء.
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الشيخ: سبق الكالم على اإليثار وبينا أن اإليثار ابلواجبات ال جيوز كهذه املسألة إذا كان عند 
ملاء أما اإليثار ابملستحبات فقلنا إنه ومعه آخر فإنه ال جيوز أن يؤثره هبذا ااإلنسان ماء يكفيه لوضوئه 

ينظر ملا هو أصلح وأنفع مثل أن يؤثره ابلصف األول فهنا نقول إن رأى مصلحة يف ذلك وإال فال 
يؤثر ألنه ينبئ عن عدم رغبة يف اخلري وأما إذا وجد مصلحة أكرب من هذا مثل أن يكون الذي آثره 

ر ابملباحات فهو مباح يف األصل وقد يكون مطلواب وقد فهنا قد نقول اإليثار أفضل وأما اإليثاأابه 
 يكون غري مطلوب حسب ما تقتضيه احلال فهذه ثالثة أقسام يف حكم اإليثار.

القارئ: وإن كان املاء هلم فهم فيه سواء وإن وجدوه فهو لألحياء دون امليت ألنه ال وجدان له وإن  
غسله خامتة طهارته وصاحباه يرجعان إىل املاء  م فأراد أن جيود به فامليت أوىل به ألنكان لغريه

ويغتسالن وإن فضل عنه ما يكفي أحدمها فاحلائض أحق به ألن حدثها آكد وتستبيح بغسلها ما 
يستبيحه اجلنب وزايدة الوطء وإن اجتمع على رجل حدث وجناسة فغسل النجاسة أوىل ألن طهارة 



مع حمدث وجنب فلم جيدا إال ما يكفي احملدث ا بدل جممع عليه خبالف النجاسة وإن اجتاحلدث هل
فهو أحق به ألنه يرفع مجيع حدثه وإن كان يكفي اجلنب وحده فهو أحق به ملا ذكران يف احلائض وإن  

 كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة ال تكفي صاحبه ففيه ثالثة
 

استعماهلا فال تضيع خبالف   والثاين احملدث ألن فضلته يلزم اجلنبأوجه أحدمها يقدم اجلنب ملا ذكران
فضلة اجلنب والثالث التسوية ألنه تقابل الرتجيحان فتساواي فيدفع إىل من شاء منهما أو يقرع بينهما 

 وهللا أعلم.
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عليل الشيخ: إذا اجتمع حمدث وجنب فلم جيدا إال ما يكفي احملدث فهو أحق به وعلل ذلك بت
كان يكفي   واضح ألنه إذا استعمله حمدث يعين يف حدث أصغر ارتفع حدثه خبالف اجلنب وإن

اجلنب وحده فهو أحق به ملا ذكران يف احلائض يعين ألنه إذا كان يكفي اجلنب وحده فهو أحق من 
يه قراءة احملدث ألنه يستبيح به ما ال يسبيحه احملدث يستبيح مثل قراءة القرآن واحملدث ال حترم عل

املهم أنه له مزية فلهذا قدم  القرآن ويستبيح به اللبث ابملسجد واحملدث ال حيرم عليه اللبث ابملسجد
على احملدث كما قلنا يف احلائض هي أوىل من اجلنب ألهنا تستبيح به ما ال يستبيح اجلنب وهو الوطء 

حملدث ال تكفي صاحبه ففيه مثاًل وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة يعين عن اجلنب وعن ا
؟ أنه يستبيح به ما ال يستبيحه احملدث والثاين ثالثة أوجه أحدها يقدم اجلنب ملا ذكران ما الذي ذكران

احملدث ألنه إذا استعمله احملدث وبقي بقية لزم اجلنب استعماهلا خبالف العكس وهلذا قال فال تضيع 
داث أصغر إذا وجد ماًء يكفي بعض طهره فإنه ال خبالف فضلة اجلنب وهذا بناًء على أن احملدث ح

يستعمله ويتيمم للباقي وسبق الكالم واخلالف يف هذا والثالث يستعمله ويتيمم ولكن املذهب أنه 
التسوية وإذا كاان سواء فيدفع إىل من شاء منهما أو يقرع بينهما والظاهر الوجه األول أنه يقدم 

 اجلنب.
حداثً أصغر وبينهما ماًء ُيلكانه إن توضأ كالمها من هذا املاء فلن السائل: لو كان هناك حمداثن 

 تربع أحدمها لصاحبه كفاه الوضوء وتيمم اآلخر؟ يكفيهما ولو
الشيخ: هذا يقرع إذا كان املاء الثنني وال يكفي إال طهر أحدمها فيقرع بينهما ألنه ال ُيكن أن يرفع 

 أحدمها فيقرع بينهما. احلدث عن االثنني مجيعا وال ُيكن أن خنص به



 السائل: لو قال سنتوضأ من املاء وما بقي نتيمم به؟
 خ: ال ال يصلح ألنه ال يكفي إال طهارة كاملة ألحدمها فيقرع بينهما.الشي

 السائل: إذا وجدت زوجة إانء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام فأيهما أحق؟
 الشيخ: الزوجة.
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 يصلي هبا؟السائل: وإن كان هو إمام 
 إمام ألنه جيوز أن يكون اإلمام متيمما واملأموم متوضأ. الشيخ: وإن كان

 
 ابب احليض

 أة يف أوقات معتادة يتعلق به ثالثة عشر حكما.القارئ: وهو دم ترخيه الرحم خيرج من املر 
ء كتبه الشيخ: قوله دم ترخيه الرحم يعين هو دم طبيعة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إن هذا شي

هللا على بنات آدم( فهو طبيعة من أول بنت من بنات آدم وهي حتيض وقوله يف أوقات معتادة هذا 
أول الشهر أو يف وسطه أو يف آخره وقوله يتعلق به ثالثة عشر  هو املعروف أنه يعتاد األنثى إما يف

مل يتكلم عليها  حكما هذا جيد ألنه حيصر األحكام وسيأتينا إن شاء هللا أن هناك أحكام أخرى
 املؤلف.

القارئ: أحدها حترمي فعل الصالة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة( 
الثاين سقوط فرضها لقول عائشة رضي هللا عنها )كنا حنيض على عهد رسول هللا صلى متفق عليه، و 

 ة( متفق عليه.هللا عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصال
الشيخ: قد يقول قائل األول قد يغين عن الثاين ألنه إذا حرم فعلها سقط فرضها ولكنا جنيب عن 

 ئض وال يسقط قضاؤه فهذا هو الفرق بني األول والثاين.هذا أبن الصوم حيرم على احلا
عليه وسلم القارئ: والثالث حترمي الصيام وال يسقط لوجوبه حلديث عائشة وقول النيب صلى هللا 

 )أليست إحداكن إذا حاضت مل تصم ومل تصل قلن بلى( رواه البخاري.
إذ حاضت )افعلي ما يفعل احلاج غري  والرابع حترمي الطواف لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة

 أن ال تطويف حىت تطهري( متفق عليه.
تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من  واخلامس حترمي قراءة القرآن لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال



 القرآن( رواه أبو داود والرتمذي.
رموَن( ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم والسادس حترمي مس املصحف لقوله تعاىل )ال َُيَسُّهم إِّالَّ اْلممَطهَّ 
 لعمرو بن حزم )ال متس القرآن إال وأنت طاهر( رواه األثرم.

 ا ذكران من قبل يف ابب الغسل.والسابع حترمي اللبث يف املسجد مل
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 والثامن حترمي الطالق ملا نذكره يف النكاح.
يضِّ َوال تـَْقَربموهمنَّ َحىتَّ َيْطهمْرَن( وال والتاسع حترمي الوطء يف الفرج لقوله تعاىل )فَاْعَتزِّلموا النَِّّساَء يفِّ الْ  َمحِّ

 كل شيء غري النكاح(  حيرم االستمتاع هبا يف غري الفرج لقول النيب )اصنعوا
 

ان حائض( رواه مسلم وقالت عائشة )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرين فأتزر فيباشرين وأ
 وطء يف الدبر.متفق عليه وألنه وطء حرم لألذى فاختص مبحله كال

 والعاشر منع صحة الطهارة ألنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره ُينع صحتها كالبول.
لو أن احلائض اغتسلت جلنابة مثال فإهنا ال تطهر بذلك ألن احلدث مستمر وكذلك لو  الشيخ: معناه

  تطهر بذلك ألن احلدث مستمر.تطهرت عن حدث أصغر فإنه ال
الغسل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )دعي الصالة قدر األايم اليت  القارئ: واحلادي عشر وجوب 

 عليه.كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي( متفق 
 الثاين عشر وجوب االعتداد به ملا نذكره يف العدد.
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الثالث عشر حصول البلوغ به ملا نذكره يف موضعه فإذا انقطع دمها وملا تغتسل زالت أربعة أحكام 
حترمي الصيام ألن سقوط فرض الصالة ألن سقوطه ابحليض قد زال ومنع صحة الطهارة لذلك و 

ل العدة وقد زال هذا املعىن وسائر كاجلنابة وحترمي الطالق ألن حترُيه لتطوي  وجوب الغسل ال ُينع فعله
احملرمات ابقية ألهنا تثبت يف حق احملدث احلدث األكرب وحدثها ابق وحترمي الوطء ابق ألن هللا تعاىل 

ىت يغتسلن فإن مل جتد املاء تيممت ا َتَطهَّْرَن فَْأتموهمنَّ( قال جماهد حقال )َوال تـَْقَربموهمنَّ َحىتَّ َيْطهمْرَن فَإِّذَ 



ها ألنه قائم مقام الغسل فحل به ما حيل ابلغسل وإن تيممت للصالة حل وطؤها ألن ما وحل وطؤ 
أابح الصالة أابح ما دوهنا وإن وطيء احلائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار ملا روى ابن 

وهي حائض قال )يتصدق بدينار أو بنصف   صلى هللا عليه وسلم يف الذي أييت امرأتهعباس عن النيب
ر( قال أبو داود كذا الرواية الصحيحة وعن أمحد ال كفارة فيه ألنه وطء حرم لألذى فلم جتب به  دينا

ا كفارة كالوطء يف الدبر واحلديث توقف فيه أمحد للشك يف عدالة راويه فإن وطئها بعد انقطاع دمه
 شرع ابلكفارة فيه.فال كفارة عليه ألن حكمه أخف ومل يرد ال

وطء بعد الطهارة من احليض وقبل االغتسال حمرم ألن هللا قال )َحىتَّ َيْطهمْرَن الشيخ: لكنه حرام أي ال
)فَإَِّذا  فَإَِّذا َتَطهَّْرَن( ومل يقل حىت يطهرن فإذا طهرن فاألول )َحىتَّ يَْطهمْرَن( حىت ينقطع حيضها والثانية

تمْم جمنمباً فَاطَّهَّرموا( أي تطهروا وأما طهر هو االغتسال لقوله تعاىل )َوإِّْن كمنْـ َتَطهَّْرَن( أي اغتسلن ألن الت
من زعم أبن املراد )فَإَِّذا َتَطهَّْرَن( أي تطهرن من احليض أي من آاثره وذلك بغسل الفرج وما أصابه 

 ارة على معناها الشرعي.الدم فإن قوله ضعيف ألن األصل محل الطه
 

 ر الشخص وإعساره؟ابلكفارة هل هي على التخيري أو حبسب إيسا السائل: إذا قلنا
 الشيخ: الصحيح أهنا على التخيري إذا قلنا بوجوب الكفارة.

 فصل
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القارئ: وأقل سن حتيض له املرأة تسع سنني فإن رأت قبل ذلك دما فليس حبيض وال يتعلق به 
ا قالت )إذا بلغت ك وقد روي عن عائشة أهنأحكامه ألنه مل يثبت يف الوجود المرأة حيض قبل ذل

 اجلارية تسع سنني فهي امرأة(.
الشيخ: املؤلف مل يستدل على عدم احليض قبل تسع سنني إال ابلوجود واحلقيقة أن نفي الوجود 
صعب ألن اإلنسان مل يطلع على كل امرأة من النساء حىت يقول ألنه مل يوجد وهلذا ذهب شيخ 

حتيض به املرأة فإن املرأة رمبا تكون كبرية اجلسم سريعة ال حد ألقل السن الذي  اإلسالم رمحه إىل أنه
النمو فيحصل منها احليض يف سن مبكر ورمبا يكون األمر ابلعكس فيتأخر والذي ذهب إليه شيخ 
اإلسالم هو الصحيح وصحيح أن حيضها قبل تسع سنني اندر ولكن ذلك ال يعين أنه ال ُيكن أن 

 يقع.



عنه يوم ألن الشرع علق على احليض أحكاما ومل يبني قدره فعلم أنه وأقل احليض يوم وليلة و القارئ: 
رده إىل العادة كالقبض واحلرز وقد وجد حيض معتاد يوما ومل يوجد أقل منه قال عطاء رأيت من 

ة حتيض يوما وحتيض مخسة عشر قال أبو عبد هللا الزبريي كان يف نسائنا من حتيض يوما وحتيض مخس
 عشر يوما ملا ذكران وعنه سبعة عشر يوما. عشر يوما وأكثره مخسة

الشيخ: هذا أيضا ال دليل عليه فال دليل على أن أقله يوم وليلة وال أن أكثره مخسة عشر يوما 
والعادة ختتلف وقد بلغين أن من النساء من أتتيها احليضة شهرا كامال وتطهر ثالثة أشهر كاملة يعين  

تمع فتبقى طاهرا ثالثة أشهر أو أربعة أشهر مث حتيض شهرا  شهر سبعة أايم لكنها جتكأهنا حتيض كل 
كامال فالصواب أن املرجع يف ذلك إىل وجود احليض ألن هللا علق أحكام احليض ابألذى فمىت وجد 

 هذا األذى ثبت احليض وثبتت أحكامه.
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ا روي عن علي رضي هللا عنه أنه سئل عن امرأة القارئ: وأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يوما مل
انة من أهلها يشهدون أهنا نقضاء عدهتا يف شهر فقال لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببطادعت ا

حاضت يف شهر ثالث مرات ترتك الصالة فيها وإال فهي كاذبة قال فقال علي قالون يعين جيداً 
وال ُيكن إال مبا ذكران من أقل احليض وأقل  وهذا اتفاق منهما على إمكان ثالث حيضات يف شهر

إحداكن شطر عمرها ال الطهر وعنه أقله مخسة عشر لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )متكث 
 ( وليس ألكثره حد.1تصلي( رواه البخاري )

الشيخ: ألكثره يعين ألكثر الطهر بني احليضتني فإن من النساء من حتيض فتبقى شهرا أو شهرين ال 
فأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يوما وال حد ألكثره وقال ورواية أخرى عن أمحد أن أقل حتيض 

ا وهذا من أمحد يدل على أنه ليس عنده توقيت يف هذا األمر واملرجع يف الطهر مخسة عشر يوم
ايم مث ذلك إىل العادة فإذا قدر أن امرأة من النساء اعتادت أن تطهر اثين عشر يوما مث حتيض أربعة أ

تطهر اثين عشر يوما مث حتيض أربعة أايم وهذا عادهتا مطردة فإهنا عادة وإن كانت ختالف أكثر النساء 
 ن مادامت مطردة على هذا الوجه فهي عادة.لك

القارئ: وغالب احليض ست أو سبع لقول النيب صلى هللا عليه وسلم حلمنة بنت جحش )حتيضي يف 
غتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثالثة وعشرين كما حتيض النساء علم هللا ستة أايم أو سبعة مث ا

وغالب الطهر أربعة وعشرون أو ثالثة وكما يطهرن مليقات حيضهن وطهرهن( حديث حسن، 



 وعشرون هلذا احلديث.
__________ 

( طلبته كثريًا فلم أجده يف  145 /2( احلديث ليس يف البخاري، قال البيهقي يف معرفة السنن )1)
( ))وهذا 263 /1كتب أصحاب احلديث ومل أجد له إسنادًا حبال، وقال ابن اجلوزي يف التحقيق )

(: ال أصل له هبذا اللفظ وقال النووي يف 278 /1ل احلافظ يف التلخيص )لفظ ال أعرفه(( وقا
 شرحه: ابطل ال يعرف وقال يف اخلالصة: ابطل ال أصل له، وقال املنذري ال يوجد له إسناد حبال.
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السائل: أحسن هللا إليك االستدالل هبذا احلديث متكث إحداكن شطر عمرها ال تصلي على أن أقله 
 مخسة عشر يوما صحيح.

 نصف الدهر حيض ونصف الدهر طهر الشيخ: نعم واضح وشطر عمرها يعين نصف الدهر إذاً 
 مخسة عشر يوما حيض ومخسة عشر يوما طهر.

 
 يف حديث )حتيضي يف علم هللا ستة أايم أو سبعة أايم(؟السائل: ماذا تفيد )أو( 

 ئها هل هي ستة أو سبعة.الشيخ: هذه للتنويع فتنظر إىل أقرب عادة نسا
يض ألنه مل يوجد ملثلها حيض معتاد فإن رأت دما القارئ: وإذا بلغت املرأة ستني عاما يئست من احمل

دامها هو دم فاسد أيضا ألن عائشة قالت )إذا فهو دم فاسد وإن رأته بعد اخلمسني ففيه روايتان إح
تكرر هبا الدم فهو حيض وهذا أصح  بلغت املرأة مخسني سنة خرجت من حد احليض( والثانية إن

سن يف مخسني ونساء العرب إىل ستني ألهنن أقوى جبلة ألنه قد وجد ذلك وعنه أن نساء العجم ييأ
تدع الصالة وال الصوم وتقضي الصوم احتياطا وإن وقال اخلرقي إذا رأت الدم وهلا مخسون سنة فال 

تقضي واحلامل ال حتيض فإن رأت دما فهو دم رأته بعد الستني فقد زال اإلشكال فتصوم وتصلي وال 
وسلم يف سبااي أوطاس )ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت فاسد لقول النيب صلى هللا عليه 

 حلمل ابحليضة فدل على أهنا ال جتتمع معهتستربأ حبيضة( يعين تستعلم براءهتا من ا
نوات وأكثر سن ستون سنة أو الشيخ: حاصل هذه الفصول أن أقل سن حتيض فيه املرأة تسع س

عجم هذا ابلنسبة للسن وابلنسبة للحيض أقله يوم مخسون سنة أو التفريق بني نساء العرب ونساء ال
ما وغالبه ستة أايم أو سبعة هذا ابلنسبة ملدة وليلة أو يوم وأكثره مخسة عشر يوما أو سبعة عشر يو 



عشر يوما أو مخسة عشر يوما على اخلالف  احليض وابلنسبة للطهر أقل الطهر بني احليضتني ثالثة
 حد له. وأما أكثر الطهر بني احليضتني فال

هر أو السائل: هذه املرأة اليت ذكرت أهنا حتيض شهراً كاماًل هل نقول تستمر عدهتا وتكون تسعة أش
 يعترب جمموع الشهر يقدر من القدر شهر؟
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الشيخ: ال البد حتيض ألننا لو قلنا ابلعادة صار عدهتا ثالثة أشهر فلو طلقت عند طهرها من احليض 
 فإهنا تتم العدة املعتادة ثالثة أشهر.

ا يعين لو ود غري صحيح بل نقول إن ما خرج عن الوجود فيعترب اندر مسألة: االعتماد على الوج
 نقول هذا اندر. حاضت قبل تسع سنني ال نقول هذا ليس حبيض بل

 
 فصل

القارئ: واملبتدأ هبا الدم يف سن حتيض ملثله ترتك الصالة والصوم ألن دم احليض جبلة وعادة ودم 
 الفساد عارض ملرض وحنوه واألصل عدمه.

تصوم وأيتيها زوجها إال ما رأته احلامل أيضا ال حتيض فإن رأت الدم فهو دم فساد تصلي و الشيخ: 
دة بيوم أو يومني مع الطلق فهذا نفاس واختار شيخ اإلسالم رمحه هللا أن عند الوالدة قبل الوال

يف  احلامل قد حتيض وذلك إذا استمر حيضها على ما هو عليه قبل احلمل مطردا فإن هذا يقع أحياان
بعد ذلك إذا كرب اجلنني انقطع الدم هكذا قال أوائل احلمل تبقى احلامل يف أوائل احلمل حتيض مث 

الم رمحه هللا ويذكر أن األطباء يقولون إن احلامل ال ُيكن أن حتيض حسب ما علموا من شيخ اإلس
 الدم فإنه دم فساد.الطب فإن ثبت هذا فاملرجع يف ذلك إىل الطبيعة نقول إذاً ال حتيض وما تراه من 

 علقة ابحليض وجودا وعدما؟السائل: ابلنسبة للوالدة هل هي مت
 بل أن حتيض.الشيخ: ال قد حتمل املرأة ق

 السائل: هل تنقطع الوالدة ابنقطاع احليض؟
 الشيخ: هذا هو الغالب أهنا إذا كربت وانقطع احليض ما عاد حتمل.

ساد وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة فإن انقطع دمها القارئ: فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم ف
 اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها. لذلك
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الشيخ: اآلن إذا صار دون يوم وليلة فهو دم فساد وإذا كان يوما وليلة فقط مث طهرت بعد اليوم 
الرواية اليت ذكر املؤلف رمحه والليلة فاألمر واضح تغتسل وتصلي وإن زاد على يوم وليلة فهذه فيها 

بتدأة؟ هي اليت أول مرة حتيض إن كان دمها أقل من يوم وليلة فهو هللا فأحوال املرأة املبتدأة ما هي امل
فساد ال عربة به وال يثبت له أحكام احليض من بلوغ أو غسل أو غري ذلك وإن كان يوماً وليلة دم 

لى اليوم والليلة فإهنا جتلس اليوم والليلة ألنه متيقن فقط بدون زايدة أو نقص فهذا حيض وإن زاد ع
 ذلك ففيه كما قال املؤلف أربع رواايت.وما زاد على 

بع رواايت أشهرهن أهنا تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي ألن العبادة القارئ: وإن زاد عليه ففيه أر 
فإن انقطع دمها ومل يعرب أكثر واجبة بيقني وما زاد على أقل احليض مشكوك فيه فال تسقطها ابلشك 

 احليض اغتسلت.
 ز.الشيخ: يعرب يعين يتجاو 

 
 شهرين آخرين فإن كان يف القارئ: اغتسلت غسال اثنيا مث تفعل ذلك يف شهر آخر وعنه تفعله يف

األشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت من 
يض ألنه دم نا أهنا صامته يف حيضها والثانية جتلس ما تراه من الدم إىل أكثر احلالفرض فيه ألننا تبي

بعا ألن الغالب من النساء هكذا حيضن يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة والثالثة جتلس ستا أو س
 مث تغتسل وتصلي والرابعة جتلس عادة نسائها ألن الغالب أهنا تشبههن يف مجيع ذلك

 ندان يف هذه املسائل كلها أهنا جتلس حىت تطهر ألن األصل أنه حيض.الشيخ: الراجح ع
 لفص
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القارئ: واملبتدأ هبا الدم يف سن حتيض ملثله ترتك الصالة والصوم ألن دم احليض جبلة وعادة ودم 
و دم فساد وإن بلغ ذلك الفساد عارض ملرض وحنوه واألصل عدمه فإن انقطع لدون يوم وليلة فه

عليه ففيه  جلست يوما وليلة فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها وإن زاد



ا زاد على أربع رواايت أشهرهن أهنا تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي ألن العبادة واجبة بيقني وم
كثر احليض اغتسلت غسال أقل احليض مشكوك فيه فال تسقطها ابلشك فإن انقطع دمها ومل يعرب أ

هر كلها مدة واحدة اثنيا مث تفعل ذلك يف شهر آخر وعنه تفعله يف شهرين آخرين فإن كان يف األش
بينا أهنا علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيه ألننا ت

 صامته يف حيضها.
يقول ما زاد على أقل احليض مشكوك فيه فيقال  الشيخ: وهذه الرواية ضعيفة ألن عللها كلها عليلة

ه حيض وأنه هو دم الطبيعة مث قوله إهنا إذا هنا ال شك ألن الدم منتظم وعلى حال واحدة واألصل أن
جب الصيام عليها مرتني ومل يوجب هللا على تكرر مرتني أو ثالاث تقضي ما صامته فيه يستلزم أن نو 

وا مرتني فهذا القول ضعيف واإلنسان سوف يسأله هللا عز وجل عباده أن يصوموا مرتني وال أن يصل
يصلوا مرتني أو أن يصوموا مرتني وال جواب على هذا إذاً  يوم القيامة ملاذا أوجبت على عبادي أن
 يض.نقول املبتدأة ابلدم تبقى على أن الدم ح

 ضا فتجلسه كاليوم والليلة.القارئ: والثانية جتلس ما تراه من الدم إىل أكثر احليض ألنه دم يصلح حي
ذا بلغ أكثره صارت أكثر الشيخ: هذا أحسن من األول بكثري أهنا جتلس إىل أن يبلغ أكثر احليض فإ
أحسن بكثري من الرواية  مدهتا ذاتم دم وإذا كان أكثر املدة دما فإهنا تكون مستحاضة فهذه الرواية

 اليت قبلها.
 

 ن الغالب من النساء هكذا حيضن مث تغتسل وتصلي.القارئ: والثالثة جتلس ستا أو سبعا أل
 ى من الرواية األوىل اليت هي األشهر.الشيخ: هذه أضعف من الرواية اليت قبلها لكنها أقو 
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القارئ: والرابعة جتلس عادة نسائها ألن الغالب أهنا تشبههن يف مجيع ذلك فإذا انقطع الدم ألكثر 
 الفرض فيه. احليض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من

ما صامته من الفرض والصحيح أهنا ال تعيد إذًا  الشيخ: هذا بناًء على الرواية الضعيفة أهنا تعيد
أهنا إذا أاتها الدم أول ما أيتيها فإهنا جتلس ال تصوم وال تصلي حىت يتجاوز أكثر  فالقول الصحيح

زماهنا أكثره دم وإذا كان احليض وهو مخسة عشر يوما فإذا جتاوز أكثر من مخسة عشر يوما صار 
ل عند متام اخلمسة عشر يوما وتصوم وتصلي ألهنا مستحاضة أكثره دم فإهنا تكون مستحاضة فتغتس



جاءها مرة اثنية من الشهر الثاين فإهنا جتلس إما عادة غالب النساء وإما عادة نسائها  فإذا 
 كاملستحاضة متاماً.

 أخذان هذا التحديد؟السائل: ابلنسبة للخمسة عشر يوماً من أين 
عشر يوما يقتضي أن يكون أكثر زمنها دما وهذا كما  الشيخ: ال ما فيه حد لكن ما زاد على مخسة

ة للرسول عليه الصالة والسالم )إين استحاض حيضة شديدة كبرية متنعين الصالة( فأمرها قالت املرأ
 أن جتلس عادة غالب النساء.
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أسود القارئ: وإن عرب دمها أكثر احليض علمنا استحاضتها فننظر يف دمها فإن كان متميزا بعضه 
ينقص عن أقله فهذه مدة ثخني مننت وبعضه رقيق أمحر وكان األسود ال يزيد على أكثر احليض وال 

حيضها زمن الدم األسود فتجلسه فإذا خلفته اغتسلت وصلت ملا روي أن فاطمة بنت أيب حبيش 
فإذا  قالت اي رسول هللا )إين أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة قال ال إمنا ذلك عرق ليس ابحليض

ليه يعين إبقباله سواده أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي( متفق ع
ونتنه وإبدابره رقته ومحرته ويف لفظ )إذا كان دم احليض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصالة فإذا  

بحراين فإهنا تدع كان األمحر فتوضئي إمنا هو عرق( رواه النسائي، وقال ابن عباس ما رأت الدم ال
الة ماء اللحم وألنه خارج من الفرج يوجب الصالة إهنا وهللا لن ترى الدم بعد أايم حميضها إال كغس

الغسل فرجع إىل صفته عند االشتباه كاملين واملذي وإن مل تكن مميزة جلست من كل شهر ستة أايم 
اض حيضة شديدة منكرة قد أو سبعة ملا روي أن محنة بنت جحش قالت )اي رسول هللا إين أستح

سبعة أايم يف علم هللا مث اغتسلي حىت إذا رأيت  منعتين الصوم والصالة فقال هلا حتيضي ستة أايم أو
أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثالاث وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأايمها وصومي فإن ذلك 

 جيزئك وكذلك
 

هرن( رواه الرتمذي وقال حديث حسن وذكر أبو فافعلي يف كل شهر كما حتيض النساء وكما يط
ت األربع وحكي عن ابن عقيل يف املبتدأة املميزة أهنا جتلس ابلتمييز اخلطاب يف املبتدأة هذه الروااي

يف أول مرة ملا ذكران من األخبار وألن التمييز جيري جمرى العادة واملعتادة جتلس عدة أايم عادهتا  
 كذلك املميزة.
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هنا ما ذكر أهنا ترجع للعادة ألن هذا يف املبتدأة يعين املرأة أول ما جاءها احليض نقول على  يخ:الش
القول الصحيح تبقى ال تصوم وال تصلي إىل مىت؟ حىت يزيد على مخسة عشر يوما فإذا زاد على 

ة عادمخسة عشر يوما قلنا اغتسلي وصلي وصومي رمضان فإذا جاء الشهر الثاين فاجلسي غالب 
لنساء إال أن يكون هلا متييز فإهنا جتلس ما يتميز به الدم وما هو التمييز؟ التميز حيصل بثالثة أمور ا

حيصل ابللون وحيصل ابلغلظة وحيصل ابلرائحة أما اللون فإن لون دم احليض أسود ودم االستحاضة 
دم احليض مننت ودم إن ة فأمحر وأما ابلغلظة فإن دم احليض غليظ ودم االستحاضة رقيق وأما ابلرائح

االستحاضة غري مننت ألن دم االستحاضة دم عرق كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم وهناك فرق 
رابع ذكره بعض األطباء املتأخرين إن جتمد فهو استحاضة وإن مل يتجمد فهو حيض يعين إذا نزل 

وعلل ذلك أبن دم يض و حهذا الدم مث جتمد وصار مثل الكبد فإنه استحاضة وإن مل يتجمد فه
احليض يتجمد يف الرحم أواًل مث خيرج بعد أن يتجمد فال يتجمد مرة اثنية إن صح هذا فهو فرق 
واضح واخلالصة اآلن امرأة جاءها احليض أول مرة ماذا نقول هلا على القول الراجح؟ تبقى حىت 

جاء هذا الدم يف ذا فإ يتجاوز دمها مخسة عشر يوما فإذا جتاوز مخسة عشر يوما اغتسلت وصلت
 الشهر الثاين فإن كان هلا متييز عملت به.

فتجلس هذا التمييز وإذا مل يكن هلا متييز أبن كان دمها مستمر على وترية واحدة فإهنا جتلس عادة 
 غالب النساء ستة أايم أو سبعة أايم.

 السائل: هل جتلس عادة غالب النساء أو غالب نسائها؟
أايم أو سبعة وبعضهم يرى أهنا ترجع إىل عادة نسائها لكن ظاهر السنة  ستةاء الشيخ: ال غالب النس

 أهنا جتلس عادة غالب النساء.
مسألة: لو فرضنا أن املبتدأة مل أيتيها احليض الشهر الثاين وأخذت ثالثة أشهر مث جاءها احليض شهر 

 فهو عادة.
 

 فصل
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 دم فيها فهو حيض سواء كانت كدرة أو صفرة أوالقارئ: وإن استقرت هلا عادة فما رأت من ال
لشيء من الصفرة إىل غريمها ملا روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن ابلدرجة فيها ا

عائشة فتقول ال تصلني حىت ترين القصة البيضاء قال مالك وامحد هو ماء أبيض يتبع احليضة وألنه 
 دم يف زمن العادة أشبه األسود.

إن استقرت هلا عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض سواء كان كدرة أو صفرة أو غريمها الشيخ: 
النساء كن يرسلن ابلدرجة فيها الشيء من الصفرة إىل عائشة  ملا روى مالك عن علقمة عن أمه أن

والدرجة شيء مثل اخلرقة أو منديل أو شبه ذلك فيها شيء من الصفرة فتقول ال تصلني حىت ترين 
صة البيضاء قال مالك وأمحد هو ماء أبيض يتبع احليضة وألنه دم يف زمن العادة أشبه األسود هذه الق

 أهنا إذا احتشت بقطنه فإهنا خترج بقطنه بيضاء ما فيها لون من الدم.القصة البيضاء عالمتها 
 مسألة: بعض النساء ما هلن قصة بيضاء.

ام أحدها أن ترى الطهر قبل متامها فإهنا تغتسل القارئ: فإن تغريت العادة مل ختل من ثالثة أقس
ألهنا طاهر فتلزمها الصالة  وتصلي ألن ابن عباس قال ال حيل هلا ما رأت الطهر ساعة إال أن تغتسل و 

 كسائر الطاهرات.
الشيخ: إن تغريت العادة يعين بزايدة أو نقص أو انتقال من أول الشهر إىل آخره يقول مل ختل من 

دها أن ترى الطهر قبل متامها أي قبل متام العادة مثل أن تكون عادهتا سبعة أايم ثالثة أقسام أح
 فإهنا تغتسل وتصلي ألن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ال فتطهر خلمسة أايم يقول املؤلف رمحه هللا

حيل هلا ما رأت الطهر ساعة إال أن تغتسل وألهنا طاهر فتلزمها الصالة كسائر الطاهرات وهذا 
 يح.صح

القارئ: وإن عاودها الدم يف عادهتا ففيه روايتان إحدامها تتحيض فيه وهي األوىل ألنه دم صادف 
األول والثانية ال جتلسه حىت يتكرر ألنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغري العادة فكان حيضا ك

 تكرار كاخلارج عن العادة.
 الشيخ: والصحيح األول أنه إذا عاد فهو حيض.
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القارئ: وإن عاودها بعد العادة وعرب أكثر احليض فهو استحاضة وإن مل يعرب ذلك وتكرر فهو حيض 
 وإال فال ألنه مل يصادف عادة فال يكون حيضا بغري تكرار.



ين أن ترى الدم يف غري عادهتا قبلها أو بعدها مع بقاء عادهتا أو طهرها فيها أو يف بعضها القسم الثا
لس ما خرج عن العادة حىت يتكرر ويف قدره روايتان إحدامها ثالاث لقول النيب فاملذهب أهنا ال جت

ادة مأخوذة أايم أقرائك( وأقل ذلك ثالاث والثانية مراتن ألن العصلى هللا عليه وسلم )دعي الصالة 
من املعاودة وذلك حيصل مبرتني فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتني أو ثالاث فإذا 

انتقلت إليه وصارت عادة وأعادت ما صامته من الفرض فيه ألان تبينا أهنا صامته يف حيضها  تكرر
ون حيضا وافق العادة تعاىل ويقوى عندي أهنا جتلس مىت رأت دما ُيكن أن يك قال الشيخ رمحه هللا

لعادة أو خالفها ألن عائشة رضي هللا عنها قالت ال تعجلي حىت ترين القصة البيضاء ومل تقيده اب
فظاهر األخبار تدل على أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غري افتقاد عادة ومل ينقل 

وال استفصال عنها إال يف اليت قالت إين  كر العادة وال عن النيب صلى هللا عليه وسلم بيان هلاعنهن ذ 
قت ُيكن أن يكون حيضا استحاض فال أطهر وشبهها من املستحاضات أما يف امرأة أييت دمها يف و 

ريه ( تغ1مث تطهر فال والظاهر أهنن جرين على العرف يف اعتقاد ذلك حيضا ومل أيت من الشرع )
يف أكثر أحكام احليض إىل العرف والعرف أن ولذلك أجلسنا املبتدأة من غري تقدم عادة ورجعنا 

إخالل ببعض املنتقالت عن  احليضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص ويف اعتبار العادة على هذا الوجه
 احليض ابلكلية مع رؤيتها للدم يف وقت احليض على صفته وهذا ال سبيل إليه.

__________ 
 ( لعلها تقييده.1)
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الشيخ: القسم األول أن ترى الطهر قبل متام العادة فماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي مثل أن تكون 
ي وال ُيكن أن تقول أان ل جيب عليها اآلن أن تغتسل وتصلعادهتا ستة أايم مث تطهر خلمسة أايم نقو 

عاديت أكثر من ذلك ألنه هنا الدم انقطع وماذا تنتظرين فإذا عاد إليها يف نفس العادة هذا الذي 
انقطع قبل متام العادة عاد إليها يف نفس العادة فهل جنعله حيضا أو ال؟ يقول املؤلف إن فيه روايتان 

 والصحيح أنه حيض.
عادهتا وهي اليت تتقدم أو تتأخر إذا تقدمت أو أتخرت فما صادف  لقسم الثاين أن ترى الدم يف غريا

العادة فهو حيض وما خرج عنها فهو على رأي الفقهاء رمحهم هللا جيب أن يتكرر ثالث مرات حىت 
دهتا يكون عادة فإن مل يتكرر فليس حبيض وهلذا نشرح الفصل هذا يقول أن ترى الدم يف غري عا



دهتا أو طهرها فيها يعين أهنا تتقدم العادة أو تتأخر ولكن العادة ابقية مل قبلها أو بعدها مع بقاء عا
 تزد ومل تنقص فاملذهب أهنا
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ال جتلس ما خرج عن العادة حىت يتكرر مثال ذلك كان عادهتا أن حتيض يف أول يوم من الشهر 
أايم ما الذي وافق ت يف اثلث يوم من الشهر وبقيت مخسة مخسة أايم لكنها يف الشهر الثاين حاض

العادة؟ الذي وافق العادة ثالثة أايم الثالث والرابع واخلامس فتجلسه وهذا ألنه صادف العادة وما 
زاد عن العادة ال جتلسه حىت يتكرر ثالث مرات يقول ويف قدره روايتان إحدامها ثالاث والثانية مراتن 

عن العادة مرتني أو ثالاث حسب ما قال  لتكرر فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرجاملهم أن البد من ا
املؤلف فإذا تكرر انتقلت إليه وصار عادة وأعادت ما صامته من الفرض فيه ألان تبينا أنه صامته يف 

حيضها، قال الشيخ رمحه هللا ويقوى عندي أهنا جتلس مىت رأت دما ُيكن أن يكون حيضا وافق 
ت ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء ومل تغريه خالفها ألن عائشة رضي هللا عنها قالالعادة أو 

ابلعادة فظاهر األخبار تدل على أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غري افتقاد عادة 
اليت  ومل ينقل عنهن ذكر العادة وال عن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر هلا وال استفصال عنها إال يف

هها من املستحاضات والصواب ما قاله املؤلف رمحه هللا أهنا جتلس قالت إين استحاض فال أطهر وشب
الدم سواء وافق العادة أم خالفها ألنه حيض، يقول املؤلف أما يف امرأة أييت دمها يف وقت ُيكن أن 

ح والظاهر يكون حيضا مث تطهر فال ومعىن فال أي فال يكون ذلك استحاضة بل هو حيض صحي
 عتقاد ذلك حيضا ومل أيت من الشرع تغيريه.أهنن جرين على العرف يف ا
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قال ولذلك أجلسنا امليتدأة من غري تقدم عادة ورجعنا يف أكثر أحكام احليض إىل العرف والعرف أن 
ت عن ه إخالل ببعض املنتقالاحليضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص ويف اعتبار العادة على هذا الوج

مع رؤيتها للدم يف وقت احليضة على صفته وهذا ال سبيل إليه يعين معناه اعتبار احليض ابلكلية 
العادة على هذا الوجه الذي ضعفه املؤلف إخالل ببعض املنتقالت عن احليض ابلكلية مع رؤيتها 

ا تقدمت م اآلن أن املذهب إذللدم يف وقت احليض على صفته وهذا ال سبيل إليه وخالصة الكال



خرت فإهنا جتلس ما وافق العادة والباقي تصلي فإذا تكرر ثالاث صار التغري األخري عادة العادة أو أت
واملوفق يرى رمحه هللا خالف ذلك يرى أهنا سواء تقدمت أو أتخرت أو زادت أو نقصت يرى أنه 

 حيض وقوله هو الصواب بال شك.
غى ألن لو اعتربان كل الشهر رأة ولو وجدت هذا يلستمر كل الوقت على املمسألة: احليض ما ُيكن ي

 حيض وجاء الشهر الثاين واعتربانه كله حيض معناه ما تصلي أبدًا والبد أن تصلي.
القارئ: القسم الثالث أن ينضم إىل العادة ما يزيدان مبجموعهما على أكثر احليض فال ختلو من 

ا واغتسلت بعدها مميزة جلست قدر عادهت لعادهتا فإن كانت غريحالني أحدمها أن تكون ذاكرة 
وصلت وصامت لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش )دعي الصالة قدر األايم 
اليت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي( متفق عليه وإن كانت مميزة ففيها روايتان إحدامها تعمل 

 دم من أدلته.اختيار اخلرقي ملا تقى تعمل ابلتمييز وهو ابلعادة هلذا احلديث واألخر 
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الشيخ: القسم الثالث أن ينضم إىل العادة ما يزيدان مبجموعها على أكثر احليض فإذا زاد على أكثر 
ول مث زادت أو نقصت أو احليض صارت مستحاضة لكنها مستحاضة معتادة ألنه كان هلا عادة ابأل

تقدم العادة أو تقدم التمييز؟ املذهب أهنا تقدم العادة  تغريت وإذا كانت مستحاضة وهي معتادة فهل
ة ابلتمييز مع العادة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش )دعي الصالة وال عرب 

العادة ومل يفصل وألن الرجوع للعادة أضبط  قدر األايم اليت كنت حتيضني فيها( فأمرها أن ترجع إىل
إذاً  وقد يتقطع الدم ويكون مرة كذا ومرة كذا فالرجوع إىل العادة أحسنألن التمييز قد يشكل 

فاملستحاضة املعتادة ماذا تصنع؟ ترجع إىل عادهتا سواء كان هلا متييز أو مل يكن هلا متييز الرواية الثانية 
نتقاهلا يب صلى هللا عليه وسلم )إن دم احليض أسود يعرف( وألنه رمبا يف اأهنا ترجع للتمييز لقول الن

ما قلت لكم األصح أهنا ترجع إىل العادة إىل االستحاضة رمبا تتغري العادة تتقدم أو تتأخر ولكن ك
فتجلسها ألن هذا أضبط وأضمن هلا أما إذا كان التمييز ُيكن يوم يكون كذا ويوم يكون كذا وحيصل 

 خلبطه.
لى أكثر احليض فال ختلو من القارئ: القسم الثالث أن ينضم إىل العادة ما يزيدان مبجموعهما ع

فإن كانت غري مميزة جلست قدر عادهتا واغتسلت بعدها حالني أحدمها أن تكون ذاكرة لعادهتا 
وصلت وصامت لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش )دعي الصالة قدر األايم 



ففيها روايتان إحدامها تعمل ليت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي( متفق عليه وإن كانت مميزة ا
 لتمييز وهو اختيار اخلرقي ملا تقدم من أدلته.ابلعادة هلذا احلديث واألخرى تعمل اب
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احلال الثاين أن تكون انسية لعادهتا فإن كانت مميزة عملت بتمييزها ألنه دليل ال معارض له فوجب 
املتحرية وهي الناسية لوقتها  أضرب إحداهن العمل به كاملبتدأة وإن مل تكن مميزة فهي على ثالثة

وعددها فهذا تتحيض يف كل شهر ستة أايم أو سبعة على حديث محنة بنت جحش وألنه غالب 
عادات النساء فالظاهر أنه حيضها وعنه أهنا ترد إىل عادة نسائها كما تقدم وقيل فيها الرواايت 

لى هللا عليه وسلم )حتيضي يف لقول النيب صاألربع وجيعل حيضها من أول كل شهر يف أحد الوجهني 
علم هللا ستة أايم أو سبعة أايم من كل شهر مث اغتسلي وصلي ثالثة وعشرين يوما( فجعل حيضها 

من أوله والصالة يف بقيته واآلخر جتلسه ابالجتهاد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ردها إىل االجتهاد 
ت أن حيضها يف وقت من الشهر كالنصف لوقت وإن علميف العدد بني الست والسبع فكذلك يف ا

 األول ومل تعلم موضعه منه وال عدده فكذلك إال أن اجتهادها خيتص بذلك الوقت دون غريه.
 

الضرب الثاين أن تعلم عددها وتنسى وقتها حنو أن تعلم أن حيضها مخس وال تعلم هلا وقتا فهذه 
خر جتلسه ابلتحري وإن علمته يف وقت جهني ويف اآلجتلس قدر أايمها من أول كل شهر يف أحد الو 

من الشهر مثل أن علمت أن حيضها يف العشر األول من الشهر أو العشر األوسط جلست قدر 
 أايمها من ذلك الوقت دون غريه.

الضرب الثالث ذكرت وقتها ونسيت عددها مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها وال تدري 
املتحرية واليوم العاشر حيض بيقني فإن علمته أول حيضها  ما جتلسه حكمقدره فحكمها يف قدر 

جلست بقية أايمها بعده وإن علمته آخر حيضها جلست الباقي قبله وإن مل تعلم أوله وال آخره 
 جلست مما يلي أول الشهر يف أحد الوجهني ويف اآلخر جتلس ابلتحري.
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ون هذه التفاصيل هذا ومعلوم أن طلبة العلم ال يدرك الشيخ: املطلوب من النساء أن يعرفن
يكن هلا عادة رجعت  والصحيح يف هذا كله أن املستحاضة ترجع إىل عادهتا إن كان هلا عادة فإن مل

إىل التمييز وقيل تقدم التمييز على العادة فمن أخذ ابألول وهو الرجوع للعادة قال ألن النيب صلى 
عي الصالة قدر األايم اليت كنت حتيضني فيها( ومل يستفصل مل يقل هل هللا عليه وآله وسلم قال )د

وأما من قال ترجع للتمييز فقال ألن  لك متييز أو ال وألن هذا أريح للمرأة وأقل مشقة فكان أوىل
املرأة إذا استحيضت فرمبا تتغري عادهتا فيلغى الرجوع إليها فيؤخذ ابلتمييز واملميزة هي اليت يكون 

ريا أسود وأمحر ثخني ورقيق ومننت وغري مننت فاألسود والثخني واملننت هو احليض واألمحر دمها متغ
ضة وذكر بعض األطباء املتأخرين أن دم احليض ال يتجمد والرقيق والذي ال رائحة له هو االستحا

ى ودم االستحاضة يتجمد فهذا يكون فرقا رابعا إذًا املستحاضة ترجع إىل أي شيء؟ إىل عادهتا عل
القول الراجح فإن نسيت عادهتا أو مل يكن هلا عادة مطردة أو ما أشبه ذلك فإهنا ترجع إىل التمييز 

ون وامللمس والرائحة والتجمد فاللون هو أن دم احليض أسود وامللمس هو والتمييز عالماته أربع الل
يتجمد إذا خرج  أن دم احليض ثخني والرائحة هي أن دم احليض مننت والتجمد هو أن دم احليض ال

أما ما ذكر املؤلف رمحه هللا من هذه التفاصيل فهي ليس عليها دليل واألمر أيسر من ذلك ألن 
هد الرسول عليه الصالة والسالم بضع عشرة امرأة يقول ارجعي إىل عادتك أو الاليت استحضن يف ع

 ارجعي إىل التمييز وتعرف النساء ومتشي.
 

 فصل
عادهتا رجعت إليها ألهنا تركتها للعجز عنها فإذا زال العجز وجب  القارئ: ومىت ذكرت الناسية

مت من الفرض يف مدة العادة وما العمل هبا لزوال العارض فإن كانت خمالفة ملا عملت قضت ما صا
 تركت من الصالة والصيام فيما خرج عنها ألننا تبينا أهنا تركتها وهي طاهرة.

(1/227) 

 

اد فال شيء عليها فكيف نقول هلا لصحيح أن ما فعلته عن اجتهالشيخ: هذا خالف الصحيح وا
الصالة  اجلسي ال تصلني يف األول وأن هذا هو حكم هللا مث بعد ذلك نقول ارجعي واقضي

فالصواب أنه ال شيء عليها كما لو أن اإلنسان أطعم عن الصوم مث عويف فإنه ال يعيد الصوم أو أقام 
 فإنه ال يعيد احلج.من حيج عنه لعجزه عنه مث عويف 



القارئ: وال تصري املرأة معتادة حىت تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر وشهرها هو املدة اليت 
هر وأقل ذلك أربعة عشر يوما يوم للحيض وثالثة عشر للطهر وغالبه الشهر جيتمع هلا فيه حيض وط

بت العادة ابلتمييز كما تثبت املعروف حلديث محنة وألنه غالب عادات النساء وأكثره ال حد له وتث
 ابنقطاع الدم فلو رأت املبتدأة مخسة أايم دما أسود مث أمحر وعرب أكثر احليض وتكرر ذلك.

 جاوز. الشيخ: عرب يعين
القارئ: وتكرر ذلك ثالاث مث رأت يف الرابع دما مبهما كان حيضها أايم الدم األسود ألنه صار عادة 

 هلا.
 فصل

ربني متفقة وخمتلفة فاملتفقة مثل من حتيض مخسة من كل شهر واملختلفة مثل القارئ: والعادة على ض
عود إىل الثالثة مث إىل أربعة على هذا من حتيض يف شهر ثالثة ويف الثاين أربعة ويف الثالث مخسة مث ي

ه الرتتيب أو يف شهر ثالثة ويف الثاين مخسة ويف الثالث أربعة مث تعود إىل الثالثة فكل ما أمكن ضبط
من ذلك فهو عادة مستقرة وما مل ُيكن ضبطه نظرت إىل القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة كأهنا 

 مخسة فالثالثة حيض لتكررها ثالاث. رأت يف شهر ثالثة ويف شهر أربعة ويف شهر
 الشيخ: قوله كأهنا أظن لعله كأمنا أو كما لو رأت.

 
ويف شهر مخسة فالثالثة حيض لتكررها ثالاث فإذا القارئ: كما لو رأت يف شهر ثالثة ويف شهر أربعة 

على رأت يف الرابع ستة فاألربعة حيض لتكررها ثالاث فإذا رأت يف اخلامس سبعة فاخلمسة حيض و 
 هذا ما تكرر فهو حيض وما ال فال.

 
 ابب يف التلفيق
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لقول ابن عباس )ال حيل هلا القارئ: إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإهنا تغتسل وتصلي يف زمن الطهر 
فما دون فجميعه حيض تغتسل  قطع الدم خلمسة عشرإذا رأت الطهر ساعة إال أن تغتسل( مث إن ان

عقيب كل يوم وتصلي يف الطهر وإن عرب اخلمسة عشر فهي مستحاضة ترد إىل عادهتا فإن كانت 
ة أايم أو أربعة وإن كانت عادهتا سبعة متوالية جلست ما وافقها من الدم فيكون حيضها منه ثالث



وليلة ال غري وإن كانت مميزة انسية فأجلسناها سبعة فكذلك وإن أجلسناها أقل احليض جلست يوما 
ترى يوما دما أسود مث ترى نقاء مث ترى أسود إىل عشرة أايم مث ترى دما أمحر وعرب ردت إىل التمييز 

ن ترى الدم زمنا ُيكن أن يكون حيضا كيوم فيكون حيضها زمن الدم األسود دون غريه وال فرق بني أ
نقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة فإن كان ال

 ألن الدم جيري اترة وينقطع أخرى وقد قالت عائشة ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء.
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 رت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاءالشيخ: هذا مما اختلف فيه العلماء أيضا إذا صا
ا جاء احليض امتنعت طهر وعلى هذا تغتسل يف األسبوع سبع مرات إذا طهرت اغتسلت وصلت فإذ

فإذا طهرت منه اغتسلت وقال بعض أهل العلم إن هذا كله حيض ألن الطهر يوما ليس طهرًا إمنا 
ينقطع مرة واحدة وبعض العلماء فصل كما  هو يبس أو نشاف فيعترب كله حيضا وال تغتسل حىت

على ذلك فالدم قال املوفق هنا إن كان ساعة أو حنوها فهو حيض فالساعة ليست بطهر وإن زاد 
حيض والنقاء طهر وشيخ اإلسالم رمحه هللا يرى أنه حيض فالطهر الذي ال يكون انقطاعا بينا حيض 

غروهبا أو غروهبا إىل طلوعها أو ما أشبه ذلك  ألن كثريا من النساء تنشف ما بني طلوع الشمس إىل
عرف منا بذلك وقد وكان بعض السلف إذا سئل عن احليض قال ارجع إىل امرأتك ألن النساء أ

ذكرت لكم أن شيخنا رمحه هللا روى لنا عن بعض الطلبة أنه عجز عن تصور هذا احليض فقال 
امه ألن الفقهاء رمحهم هللا شددوا ولو رجعتم لشيخه اي شيخ قد أراحنا هللا من احليض فأرحنا من أحك

صفحة كتاب احليض  أيضا لكتب الشافعية لوجدمت أشد وأشد أظنه يف شرح املهذب مائة ومخسني
 من التفاصيل اليت جتعل اإلنسان يدور رأسه فاألقرب أن ما قاله

 
كثر من الدم فإنه شيخ اإلسالم هو الصواب وهو أن جمرد انقطاع الدم ملدة يسرية حبيث ال يكون أ

 يكون تبعا له أو نقول ما دام الطهر أقل من الدم أو مماثل له فهو من الدم.
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القارئ: وإذا رأت ثالثة أايم دما مث طهرت اثين عشر يوما مث رأته ثالثة دما فاألول حيض ألهنا رأته يف 
 يتقدمه أقل الطهر وال من كونه ملحيض ل زمان إمكانه والثاين استحاضة ألنه ال ُيكن أن يكون ابتداء

احليض األول ألنه خيرج عن اخلمسة عشر واحليضة الواحدة ال يكون بني طرفيها أكثر من مخسة 
عشر يوما فإن كان بني الدمني ثالثة عشر يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان ألنه أمكن جعل كل 

يضة واحدة أبن ال يكون لهما حمكن جعواحد منهما حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما وإن أ
بني طرفيهما أكثر من مخسة عشر يوما مثل أن ترى يومني دما وتطهر عشرة وترى ثالثة دما وتكرر 

فهما حيضة واحدة ألنه مل خيرج زمنهما عن مدة أكثر احليض وعلى هذا يعترب ما ألقى من املسائل يف 
 التلفيق.

 ا نقاء فيكون ملفقا.ا ويوموما دمالشيخ: التلفيق هو كما مر اليت ترى ي
 القارئ: ابب يف املستحاضة.

 الشيخ: عندي فصل يف املستحاضة.
 القارئ: عندي ابب يف التلفيق وابب يف املستحاضة أيضا.

 الشيخ: عندان فصول والظاهر اليت عندي حسب االصطالح أحسن.
 

 فصل يف املستحاضة
 القارئ: وهي اليت ترى دما ليس حبيض وال نفاس.

الضابط يف املستحاضة هي اليت ترى دما ليس حبيض وال نفاس وهذا وإن كان تعريفا : هذا الشيخ
ابلنفي لكن مادامت الدماء مقصورة يف دم احليض والنفاس وما عدامها فإنه يصح التعريف ابلنفي  

 س حبيضكما تقول احلرف ما ليس امسا وال فعال والفعل ما ليس امسا وال حرفا كذلك هنا الدم ما لي
فاس يسمى دم استحاضة وقال بعضهم املستحاضة ما جتاوز دمها أكثر احليض ولكن ما ذكره وال ن

 املؤلف أعم وأمشل أن املستحاضة من ترى دما ال يصلح أن يكون حيضا وال نفاساً.
القارئ: ومحكها حكم الطاهرات يف وجوب العبادات وفعلها ألهنا جناسة غري معتادة أشبه سلس 

 البول.
ل املؤلف كما قال الرسول عليه الصالة والسالم ألهنا دم عرق فالنيب عليه الصالة لو قا الشيخ:

 والسالم قال فيها )إهنا دم عرق(.
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القارئ: فإن اختلط حيضها ابستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع احليض حلديث فاطمة ومىت 
واستوثقت ابلشد استنقأت عصبت فرجها  أرادت الصالة غسلت فرجها وما أصاهبا من الدم حىت إذا

والتلجم مث توضأت وصلت ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حلمنة بنت جحش حني 
شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف يعين القطن حتشي به املكان قالت إنه أشد من ذلك فقال 

وسلم  ل هللا صلى هللا عليهتلجمي وعن أم سلمة أن امرأة كانت هتراق الدماء على عهد رسو 
فاستفتت هلا أم سلمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال )لتنظر عدة الليايل واألايم اليت كانت 
حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فلترتك الصالة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت 

تفريط يف الشد رج الدم بعد الوضوء لذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصل( رواه أبو داود فإن خ
 أعادت الوضوء ألنه حدث أمكن التحرز عنه وللنسائي وابن ماجه.

الشيخ: الظاهر أهنا زائدة )يعين قوله وللنسائي وابن ماجه( وُيكن عند قوله رواه أبو داود وهو 
 للنسائي وابن ماجه لكن تراجع أحسن.

 عنها قالت )اعتكفت مع ملا روت عائشة رضي هللاالقارئ: وإن خرج لغري تفريط فال شيء عليها 
رسول صلى هللا عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست حتتها وهي تصلي( 
رواه البخاري وألنه ال ُيكن التحرز منه فسقط وتصلي بطهارهتا ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل 

لطهارة لصالة أخرى ملا روي يف به طهارهتا وتستأنف االفريضة وبعدها حىت خيرج الوقت فتبطل 
حديث فاطمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا اغتسلي مث توضئي لكل صالة وصلي، قال 

الرتمذي هذا حديث حسن صحيح وألهنا طهارة عذر وضرورة فتقيدت ابلوقت كالتيمم وإن توضأت 
 قبل الوقت بطل وضوؤها بدخوله كما يف التيمم.

أننا نستدل ابحلديث )توضئي لكل صالة( وأما قولنا إهنا طهارة عذر وضرورة الشيخ: الصواب األول 
فتقيدت ابلوقت كالتيمم فهذا غري صحيح ألن التيمم سبق أن القول الراجح أنه ال يبطل خبروج 

 الوقت.
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سع للصالة مل يؤثر انقطاعه القارئ: وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادهتا انقطاعه وقتا ال يت
طاعه مدة طويلة لزمها استئناف ادة أو كانت عادهتا انقألنه ال ُيكن الصالة فيه وإن مل تكن به ع

 الوضوء.



الشيخ: وكذلك إذا كان غري مطرد يعين لو كان جرت العادة أنه ينقطع مثال بعد الظهر ساعة ففي 
حىت أييت الوقت الذي ينقطع فيه وإن كانت  هذه احلال ال تتوضأ وضوء املستحاضة نقول انتظري

العصر وأحياان ساعة وأحياان أقل فهي يف هذه احلال تقول ال أدري أحياان أييت بعد الظهر وأحياان بعد 
 مضطرة تفعل ما سبق تنجي الفرج وتنقيه وتتلجم وتتوضأ.

زواله وحكم من به القارئ: وإن كان يف الصالة بطلت ألن العفو عن الدم لضرورة جراينه فيزول ب
أن ما ال ُيكن عصبه  سلس البول أو املذي أو الريح أو اجلرح الذي ال يرقأ دمه حكمها يف ذلك إال

 يصلي حباله فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما.
 

 فصل
القارئ: قال أصحابنا وال توطأ مستحاضة لغري ضرورة ألنه أذى يف الفرج أشبه دم احليض فإن هللا 

( فعلله بكونه أذى وإن خاف على نفسه العنت تعاىل قال )همَو  يضِّ َأذًى فَاْعَتزِّلموا النَِّّساَء يفِّ اْلَمحِّ
بيح الوطء ألنه يتطاول فيشق التحرز منه وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام احليض فيه وحكى أبو أ

 اخلطاب فيه عن أمحد فيها روايتان.
 الشيخ: فيها يعين يف املستحاضة.

ران والثانية حيل مطلقا لعموم النص يف حل الزوجات وامتناع قياس القارئ: إحدامها كما ذك
فتها هلا يف أكثر أحكامها وألن وطء احلائض رمبا يتعدى ضرره إىل املستحاضة على احلائض ملخال

 الولد فإنه قد قيل إنه يكون جمذوما خبالف دم االستحاضة.
ذكر وألن النيب عليه الصالة والسالم مل مسألة: الراجح أن املستحاضة جيوز وطؤها مطلقا والعلة ما 

ال يصح قياسه على احليض ألنه خيالفه حقيقة أيمر أزواج النساء الاليت استحضن يف عهده بتجنبهن و 
 وحكما.
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مسألة: املرأة املستحاضة تتوضأ لكل صالة ألن حدثها دائم واملتيمم ملا تيمم ارتفع حدثه أما هذه 
 دم فال تتوضأ إال إذا دخل الوقت.فما زال خيرج منها ال

 
 ما معىن هتراق الدم؟السائل: 



 الشيخ: هتراق يعين خيرج منها الدم الكثري.
مسألة: كون اإلنسان إذا جامع زوجته وهي حائض فإن الولد خيرج جمذوما هللا أعلم كالم األطباء قد 

 يصح وقد ال يصح.
 ستبيح كل ما تستبيحه ابلوضوء؟السائل: إذا توضأت املستحاضة يف بداية الوقت هل ت

 ل شيء إىل آخر الوقت.الشيخ: نعم ك
 السائل: املؤلف ذكر أن العادة تنقسم إىل متفقة وخمتلفة ففي حال املختلفة ما هو الراجح؟

الشيخ: الراجح أهنا تنظر لألغلب من عادهتا إن كان الغالب مخسة جتلس مخسة وإذا كان الغالب 
 أربعة جتلس أربعة.

 من األحوال؟: العادة النساء يسألن عن الزايدة يف كثري السائل
 الشيخ: الزايدة نرى أهنا تبقى حىت تطهر إال إذا جتاوز اخلمسة عشرة.

 السائل: حىت لو تكرر؟
 الشيخ: قليل الذي يتكرر نعم لو تكرر وصار عادة الستة عشر فهي عادة.

 ن هذا ليس متكررًا إىل أن يتبني األمر؟السائل: لكن اي شيخ ملاذا ال نقول أهنا حتتاط وتصلي أل
 يخ: ما ُيكن والدم على وترية واحدة.الش

 السائل: إذا كان عادهتا مخسة أايم أو ستة أايم وجاء يف شهر عشرة أو اثىن عشر.
 الشيخ: وهل الدم تغري؟

 السائل: ما تغري على حاله األوىل؟
 الشيخ: األصل أنه حيض.

 السائل: وحده خبمسة عشر؟
ننا إذا قلنا إن املستحاضة هي اليت يكون أكثر خ: هذا الذي رأيت أخريا ألجل ضبط املسألة ألالشي

شهرها حيضا أو دما فيه صعوبة ما األكثر فإذا حددانه مخسة عشر ألن الشهر ال يزيد على ثالثني 
 يوماً.

 السائل: لو انقطع بعد يوم أو يومني من اخلمسة عشر؟
 .مسة عشر فاغتسلي وصلي ولو كان الدم موجوداً الشيخ: نقول إذا جتاوزيت اخل

 السائل: لو كان عادة نسائها أكثر من سبعة أايم؟
 الشيخ: أتخذ هبا واحلديث هذا يف الغالب ألن كوهنا مثل نسائها أقل من كوهنا مثل غالب النساء.
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 ؟السائل: على قول شيخ اإلسالم إذا تبني أن االنقطاع طهر هل تقضي الصالة
 الشيخ: نعم تقضي الصالة.

 
 فصل

نها روت )أن أم حبيبة استحيضت ن عائشة رضي هللا عالقارئ: ويستحب هلا الغسل لكل صالة أل
فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صالة( متفق عليه وإن مجعت بني 

قال حلمنة )فإن قويت أن  الصالتني بغسل واحد فهو حسن ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم
لعصر مجيعا مث تؤخرين تؤخري الظهر وتعجلي العصر مث تغتسلي حىت تطهرين وتصلني الظهر وا

املغرب وتعجلني العشاء مث تغتسلني وجتمعني بني الصالتني وتغتسلني مع الصبح وكذلك فافعلي إن 
ت كل صالة أجزأها قويت على ذلك( وهو أعجب األمرين إيل وهو حديث صحيح وإن توضأت لوق

 ملا ذكران سابقا.
فأمرها أن تغتسل لكل صالة فالذي يف الشيخ: احلديث األول حديث عائشة الصحيح أنه ليس فيها 

الصحيحني فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صالة فهو من فعلها وهلذا قال أهل العلم 
 نيب صلى هللا عليه وسلم.والتحقيق إن األمر ابغتسال املستحاضة لكل صالة مل يثبت عن ال

 
 ابب النفاس

ض فما حيرم وجيب ويسقط به ألنه حيض القارئ: وهو خروج الدم بسبب الوالدة وحكمه حكم احلي
جمتمع احتبس ألجل احلمل فإن خرج قبل الوالدة بيومني أو ثالثة فهو دم نفاس ألن سبب خروجه 

بعده من الوالدة وال حيض ألن احلامل الوالدة وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد ألنه ليس بنفاس ل
 ال حتيض وأكثر النفاس أربعون يوما.

ط فيما إذا رأته قبل الوالدة أن يكون معه طلق ألن الطلق هو الذي يدل على الشيخ: ولكن يشرت 
قرب الوالدة أما إذا مل يكن معه طلق فهو دم فساد فإذا قال قائل ما هو الضابط يف دم الفساد؟ قلنا  

يصح أن يكون حيضا أو نفاسا فهو دم فساد ومنه دم االستحاضة ألن دم االستحاضة  كل ما ال
 سول صلى هللا عليه وآله وسلم )إمنا ذلك عرق(.قال فيه الر 
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القارئ: وأكثر النفاس أربعون يوما ملا روت أم سلمة قالت )كانت النفساء على عهد رسول هللا 
ها أربعني يوما أو أربعني ليلة( رواه أبو داود، وليس ألقله حد أيَّ ساصلى هللا عليه وسلم تقعد بعد نف

 وقت رأت الطهر.
 

 السائل: هل احلامل ال حتيض؟
الشيخ: نعم ال حتيض لكن قد يستمر معها احليض فإذا استمر على عادته ووتريته فهو حيض ولكن 

تأخرون إنكاراً اتماً أن احلامل ملإذا توقف عند ابتداء احلمل مث عاد فليس حبيض وقد أنكر األطباء ا
حتيض وقالوا هذا شيء ال ُيكن كما قال الفقهاء أما شيخ اإلسالم فيقول إن احلامل قد حتيض إذا  

كان دمها مستمرا على ما هو عليه ولكن إذا استمر على ما هو عليه قد يقال إن هذا دليل على أهنا 
أما قوله رمحه هللا أكثر مدة النفاس أربعون يوما  مل حتمل إىل اآلن لكن ظنت أهنا حامل وليست كذلك

ففيه خالف بني العلماء فمنهم من قال أربعون ومنهم من قال ستون ويف كالم شيخ اإلسالم يقول 
إىل السبعني لكن أكثر ما رأيت يف مذهب الفقهاء املتبوعني أنه ستون يوما وعلى هذا فنقول أكثر 

ما وما زاد على ذلك ينظر فيه إن وافق العادة فهو حيض و يمدة النفاس على القول الراجح ستون 
وإن مل يصادف العادة فإنه دم فساد، وإذا قلنا أبن أكثره أربعون فاحلكم كذلك ما زاد على األربعني 
فإن وافق العادة فهو حيض وإن مل يوافق العادة فهو دم فساد أما أقله فال حد له قد يكون يوما أو 

 تلد بدون دم إطالقا. دقيومني بل قالوا إنه 
القارئ: وليس ألقله حد أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي ويستحب لزوجها اإلمساك 

عن وطئها حىت تتم األربعني فإن عاودها الدم يف مدة النفاس فهو نفاس ألنه يف مدته أشبه األول 
بيقني فال جيوز تركه  بجوعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا ألن الصوم وا

لعارض مشكوك فيه وجيب قضاؤه ألنه اثبت بيقني فال يسقط بفعل مشكوك فيه ويفارق احليض 
 املشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إجياب القضاء فيه.

 الشيخ: لكثرته يعين لكثرة احليض.
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عني فليس بنفاس وحكمها فيه القارئ: لكثرته وتكرره ومشقة إجياب القضاء فيه وما زاد على األرب
 عادة احليض فهو حيض وإال فال.حكم غري النفساء وإذا رأت الدم وصادف 



الشيخ: يقول رمحه هللا ويستحب لزوجها اإلمساك عن وطئها حىت تتم األربعني واملذهب أنه يكره 
اع حل والصحيح أنه ال يكره وأنه ال يستحب اإلمساك ألنه مىت حلت الصالة وهي أعظم من اجلم

كون نفاسا اجلماع أما إذا عاودها الدم فالصحيح الرواية األوىل أنه نفاس ألنه أتى يف زمن يصلح أن ي
 فصار نفاسا

 
والحتمال أن يكون توقف الدم يف األول جملرد اجلفاف فقط وليس طهرا أما املذهب فإنه مشكوك 

ما جيب قضاؤه على احلائض وهو  فيه إذا عاد وحكمه أن نلزمها ابلصالة والصيام مث نلزمها بقضاء
 ما هذا وإما هذا.الصيام والصحيح أنه ال ُيكن أن يوجب هللا على العباد عبادتني فإ

السائل: إذا متت األربعني أو الستني وكانت عادهتا وحيضها مضطرب أيتيها أول الشهر وآخره 
 ووسطه؟

 الشيخ: تصلي.
 

 فصل
ل ألنه دم خرج عقيب الوالدة فكان نفاسا كما لو كان القارئ: وإذا ولدت توأمني فالنفاس من األو 

دة األول انقضت مدهتا ألنه نفاس واحد حلمل واحد منفردا وآخره منه فإذا أكملت أربعني من وال
فلم تزد العادة منه على أربعني وعنه أنه من األول مث تستأنفه من الثاين ألن كل واحد منهما سبب 

 من األول وآخرها من الثاين كالوطء يف إجياب العدة. للمدة فإذا اجتمعا اعترب أوهلا
آخره من الثاين وقوله )كالوطء يف إجياب العدة( يعين  الشيخ: وهذا هو األقرب أن يكون من األول و 

 كما أنه جيب إذا وطئ زوجته أن تستأنف العدة فكذلك هذه إذا ولدت تستأنف مدة النفاس.
 لنفاس؟السائل: كم عمر اجلنني الذي حيصل به ا

 الشيخ: ما تبني فيه خلق اإلنسان.
 السائل: كم ُيضي عليه من يوم؟

َلََّقٍة َوَغرْيِّ الشيخ: الغالب إذا مضى  مثانون يوما بدأ خيلق وقد ال خيلق لقوله تعاىل )مِّْن ممْضَغٍة خمم
َلََّقٍة(.  خمم

 السائل: قبل الثمانني ما يعترب؟
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دم فساد وأقل ما يتبني فيه خلق ين لو أسقطت قبل الثمانني فإنه الشيخ: قبل الثمانني ما ُيكن يع
 اإلنسان واحد ومثانني يوم ويف الثمانني ال خيلق.

 
 اساتابب أحكام النج

القارئ: بول اآلدمي جنس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف الذي يعذب يف قربه )إنه كان ال 
 يستربئ من بوله( متفق عليه والغائط مثله.

الشيخ: وألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أبن يراق على بول األعرايب ذنواب من ماء وألنه ملا ابل 
 إايه.يف حجره صيب دعا مباء فأتبعه 

القارئ: والودي ماء أبيض خيرج عقيب البول حكمه حكم البول ألنه يف معناه واملذي جنس لقول 
ل ذكرك( وألنه خارج من الذكر ال خيلق منه الولد النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي يف املذي )اغس

 أشبه البول وعنه إنه كاملين ألنه خارج بسبب الشهوة أشبه املين.
أن حكمه بينهما ال جيب غسله وال جيوز إغفاله بل ينضح نضحا كما جاء ذلك الشيخ: والصحيح 

الذي ال أيكل الطعام  عن النيب عليه الصالة والسالم يف سنة صحيحة فيكون كبول الغالم الصغري
ألنه يف احلقيقة ليس كحقيقة املين الذي طهر بسبب قوة الشهوة ونضج وانتقل إىل عني ثخينة وليس  

هو فضالت الطعام ألنه من أثر الشهوة فإن املذي خيرج إذا حتركت شهوة اإلنسان كالبول الذي 
رق وعلى هذا فاخلارج من الذكر وخيرج بغري شعور منه خبالف املين فإنه خيرج دفقا بلذة فبينهما ف

 ثالثة أقسام:
 . مين وحكمه الطهارة ووجوب الغسل منه.1
 .. بول وودي وحكمه النجاسة ووجوب الوضوء منه2
. مذي وحكمه أن جناسته خمففة يكفي فيه النضح لكن جيب فيه غسل الذكر واألنثيني وإن مل 3

 من خروج املذي.يصبهما ومن فوائد غسل الذكر واألنثيني أن ذلك يقلل 
القارئ: وبول ما ال يؤكل حلمه ورجيعه جنس ألنه بول حيوان غري مأكول أشبه بول اآلدمي إال بول ما 

 فإن ميتته طاهرة أشبه اجلراد. ال نفس له سائلة
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الشيخ: ما خرج مما ليس له نفس سائلة فإنه يكون على كالم املؤلف طاهر ومثل الذابب كما قلتم 
تحرز منه ألنه أحياان هتيج عليك الذابابت ومتأل غرتتك أو ثوبك ضا سبب آخر وهو مشقة الوفيه أي

 مما خيرج منها ولو قلنا إبجياب غسله لكان فيه مشقة.
 

القارئ: وبول ما يؤكل حلمه ورجيعه طاهر وعنه أنه كالدم ألنه رجيع واملذهب األول ألن النيب صلى 
ن يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال ض الغنم( حديث صحيح وكاهللا عليه وسلم قال )صلوا يف مراب

 للعرنيني )انطلقوا إىل إبل الصدقة فاشربوا من ألباهنا( متفق عليه.
 الشيخ: عندي من ألباهنا لكن لو أضاف وأبواهلا ألنه هو الشاهد.

 عليه القارئ: ومين اآلدمي طاهر ألن عائشة قالت )كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا صلى هللا
ه( متفق عليه وألنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطني وعنه أنه جنس ويكفي فرك وسلم فيصلي في

 ايبسه ويعفى عن يسريه.
 الشيخ: يعين بناًء على هذه الرواية على جناسته أنه يكفي فرك ايبسه ويعفى عن يسريه.

م( هذا هللا صلى هللا عليه وسلالقارئ: ملا روي عن عائشة )أهنا كانت تغسل املين من ثوب رسول 
 حديث صحيح.

الشيخ: مين اآلدمي طاهر وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم مل يكن يغسله ويتحرز منه بل  
كانت عائشة رضي هللا عنها هي اليت تغسل رطبه ألن رطبه لو بقي للوث اإلنسان إذا مسه ولكان له 

يدل على أنه طاهر ألنه لو كان  كه بظفرها أحياان وهذامنظر تتقزز منه النفوس وتفرك ايبسه أو حت
جنسا مل يكف يف التطهر منه مثل هذا العمل وعنه أنه جنس لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث الدليل 
وذكر ابن القيم أن ابن عقيل رمحه هللا كان يناظر رجال يف هذه املسألة فمر به مجاعة وقالوا ما لك اي 

طاهر وهو جيادلين ليقول يل إن أصله جنس فرق بني ادله ألقول له إن أصلك أاب عقيل قال أان أج
 هذا وهذا.
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القارئ: وألنه خارج من خمرج البول أشبه املذي ويف رطوبة فرج املرأة روايتان إحدامها جنسة ألهنا بلل 
وب تفرك املين من ث ة ألن عائشة كانتمن الفرج ال خيلق منه الولد أشبه املذي والثانية إهنا طاهر 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو من مجاع ألن األنبياء ال حيتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج.



الشيخ: رطوبة فرج املرأة طاهرة على القول الراجح ملا ذكر من كون عائشة تفرك املين من ثوب 
عض النساء منه شديدة ألن ب املشقة يف التحرزالرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وهو من مجاع وألن 

دائما خيرج معها هذا الشيء فلو قلنا ابلنجاسة ألدى ذلك إىل مشقة عظيمة وهل ينقض الوضوء؟ مل 
أرى أحد قال إنه ال ينقض إال ابن حزم فإنه قال إنه ال ينقض الوضوء ولكن الذي يظهر يل أنه 

إن قال قائل  صل ينقض الوضوء فمن السبيل يف األينقض الوضوء ألنه خارج من السبيل واخلارج 
كيف جنمع بني احلكم بطهارته وكونه ينقض الوضوء؟ قلنا جنمع أبن الريح خترج من دبر اإلنسان وهي 

 طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء
 

ابلنص )ال ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا( فالريح طاهرة وبعض الفقهاء قال لو محل قربة 
ه طاهر لكن هذا مما يصوره الفقهاء مترينا للطالب تبطل ملاذا؟ ألن صلي فإن صالته الفساء وهو ي

وإال مستحيل إن اإلنسان جيمع قربه كاملة لكن ُيكن شيء صغري ولكن الذي يوضح املسألة أن 
اإلنسان لو فسى وثوبه رطب أو ما بني أليتيه رطب فلو قلنا بنجاسة الريح لو جب غسل الثوب 

ا طاهره واملهم أن ما خيرج من فرج املرأة من الرطوبة ريح متر به ولكنه الفخذين ألن الوغسل ما بني
العادية هذه طاهرة أما لو كان الذي خيرج منها خيرج من املثانة أبن يكون مع املرأة سلس بول فهذا 

 معروف أنه جنس.
 ط.القارئ: والقيء جنس ألنه طعام استحال يف اجلوف إىل الفساد أشبه الغائ

ء ال يف السنة وال يف القرآن كما هو ظاهر يف القرآن، وقياسه على ل على جناسة القيالشيخ: ال دلي
 الغائط قياس مع الفارق العظيم ألنه
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أواًل أننا إذا قلنا إنه طعام استحال فأشبه الغائط إذا قلنا بذلك قلنا إذا تقيء اإلنسان من حني أكل 
 ئحته.هو حىت يف طعمه ورافإن القيء طاهر ألنه ال يتغري خيرج كما 

والثاين أن استحالة الطعام يف املعدة ليس كاستحالته إذا مر ابألمعاء ال يف الرائحة وال يف غريه وهلذا 
لو تقيء اإلنسان بعد مدة من األكل ساعتني أو ثالث أو أربع مل جيد الرائحة فيه كما يف الغائط فهو 

ا مع الناس وهو مما تتوافر الدواعي ادر بل هو يقع كثري قياس مع الفارق مث إن القيء ليس ابألمر الن
على نقل جناسته لو كان جنسا فأان ما وجدت دليال على هذه املسألة لكن مجهور العلماء على جناسته 



 أي جناسة القيء فمن احتاط وتورع وغسل ما أصابه منه فهو أحسن.
 نه يف معناه.الطهارة والنجاسة ألالقارئ: وقيء كل حيوان غري اآلدمي ومنيه يف حكم بوله يف 

 الشيخ: يف معناه أي يف معىن البول.
القارئ: والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا 

تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو حتت قدمه فإن مل جيد فليقل هكذا وتفل يف ثوبه ومسح بعضه 
 على بعض( رواه مسلم.

 الة ولو كان جنسا ما جاز هذا الفعل.الشيخ: وهذا يف الص
 القارئ: وذكر أبو اخلطاب أن البلغم جنس قياسا على القيء واألول أصح والبصاق واملخاط والعرق.

 الشيخ: البلغم خيرج من الصدر فقاسه أبو اخلطاب رمحه هللا على القيء لكنه ليس بصحيح.
 السائل: البلغم إذا خرج معه دم؟

 الدم الذي خيرج مع البلغم يسري جدا معفو عنه.شيخ: الدم جنس لكن ال
 

 السائل: رطوبة فرج املرأة هل هو املاء الذي خيرج مع اجلماع؟
 الشيخ: مع اجلماع وغري اجلماع بعض النساء دائما يكون معها هذا الشيء.

جسم طاهر وكذلك  القارئ: والبصاق واملخاط والعرق وسائر رطوابت بدن اآلدمي طاهرة ألنه من
 ه الفضالت من كل حيوان طاهر.هذ
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الشيخ: هذه الفضالت من كل حيوان طاهر مثل اهلرة وما دوهنا يف اخللقة فعرقها وخماطها وبصاقها  
البغل فإهنما من الطاهر يف كله طاهر وكذلك على القول الراجح من الطاهر يف احليواانت احلمار و 

ر حولك وأصابك من رذاذ فني علينا فيكون خماطه وعرقه طاهرًا فلو خنر احلمااحلياة ألهنما من الطوا
 خنره فهو طاهر.

 
 فصل

القارئ: والدم جنس لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ألمساء يف الدم )اغسليه ابملاء( متفق عليه وألنه 
 مباحة. به امليتة إال دم السمك فإنه طاهر ألن ميتته طاهرةجنس لعينه بنص القرآن أش
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الشيخ: الدم جنس إال ما استثين لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ألمساء يف الدم اغسليه ابملاء ولكن 
لدم من الفرج فهو جنس حىت دم معلوم أنه خياطب املرأة اليت خرج دمها من فرجها وما خرج من ا

امليتة نعم هو جنس لعينه بنص  االستحاضة على القول الراجح وألنه جنس لعينه بنص القرآن أشبه
َي إِّيَلَّ حممَرَّماً  دم يفِّ َما أموحِّ َتًة َأْو َدماً َمْسفموحاً َأْو  القرآن )قمْل ال َأجِّ َعَلى طَاعٍِّم َيْطَعممهم إِّالَّ َأْن َيكموَن َميـْ

ْنزِّيٍر فَإِّنَّهم رِّْجٌس( فقوله إنه رجس يعين هذا املطعوم من هذه الثالثة ولكن الحلَْ  دم املذبوح دٌم من َم خِّ
لسمك أقرب من حيوان ينجس ابملوت ودم اآلدمي من حيوان ال ينجس ابملوت فقياسه على دم ا

جس( عام وألنه لو قياسه على دم احليوان ألن قول النيب عليه الصالة والسالم )إن املؤمن ال ين
انفصل من جسم  قطعت يد اإلنسان فإن يده طاهرة مع أهنا مملوءة ابلدم وهذا يدل على أن ما

فليس هناك دليل  اإلنسان طاهر إال ما دل الدليل على جناسته كالبول والغائط واملذي وما أشبهه
ة يف مغازيهم كانوا على أن دم اآلدمي جنس بل قد نقول إن هناك دليل على أنه طاهر ألن الصحاب

 صلى هللا عليه وسلم يصابون ابجلروح العظيمة ومل ينقل أن أحدًا منهم ذهب يغسل ثوبه ورسول هللا
ل أنه غسل ثيابه منه مع أن يف غزوة أحد كانت ابنته فاطمة تغسل الدم عن وجهه وهو يفور ومل ينق

ؤكل والطهارة فيما يلبس حىت يقوم الغالب أنه يتناثر على الثياب واألصل يف األشياء احلل فيما ي
 ميتة اآلدمي إذا أشبهها؟ طاهرة. الدليل على النجاسة وأما قوله أشبه امليتة فنقول نعم فما

 
ه طاهرة وهذه العلة إذا جعلنها صحيحة يقول املؤلف إال دم السمك فإنه طاهر وعلل فقال ألن ميتت

 قلنا ودم اآلدمي طاهر ألن ميتته طاهرة.
 ر صلى وهو يثعب دماً؟السائل: عم
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ن كراهة املنظر وعن خالف العلماء الشيخ: نعم لكن لو أن اإلنسان تطهر منه لكان أحسن وأبعد ع
ن دم اآلدمي جنس يعفى عن يسريه حىت إن بعضهم حكى اإلمجاع على هذا ألن مجهور العلماء على أ

 لكن الصحيح أنه ال إمجاع يف املسألة وأن املسألة حتتاج إىل نظر.



 امها جناسته.نفس له سائلة كالذابب والبق والرباغيث والقمل روايتان إحدالقارئ: ويف دم ما ال 
دم له يسيل فاملراد ابلنفس الدم يعين الذي ال يسيل الشيخ: قوله ما ال نفس له سائلة يعين ما ال 

 دمه دمه فيه روايتان.
ينجس ابملوت أشبه  القارئ: إحدامها جناسته ألنه دم أشبه املسفوح والثانية طهارته ألنه دم حيوان ال

 دم السمك.
ح أن لة مرة اثنية دم حيوان ال ينجس ابملوت فيكون طاهرا والصحيالشيخ: إذًا يف هذه جاءت الع

 الدم منها طاهر ألنه يسري ودم من حيوان طاهر يف احلياة وطاهر بعد املوت أيضا.
 القارئ: وإمنا حرم الدم املسفوح.

 ملسفوح وهذا ليس مسفوحا ما له دم يسيل.الشيخ: يعين وإمنا احملرم هو الدم ا
هنا بدء خلق آدمي سة ألهنا دم خارج من الفرج أشبه احليض وعنه أهنا طاهرة ألالقارئ: والعلقة جن

أشبهت املين والقيح جنس ألنه دم استحال إىل ننت وفساد والصديد مثله إال أن أمحد قال مها أخف 
 عدم النص فيهما.حكما من الدم لوقوع اخلالف يف جناستهما و 
يد الذي يكون يف اجلروح مادة بيضاء وكذلك ماء الشيخ: والصحيح أهنما طاهران القيح والصد

ان يكون اإلنسان ينفض جسمه حببات إذا مسها جرى املاء منها بعد حروق أو غري ذلك اجلروح أحيا
 هذه أيضا طاهرة.

 
ة الدم القدر مل يكن جنسا ألنه ال ُيكن القارئ: وما بقي من الدم يف اللحم معفو عنه ولو علت محر 

 التحرز منه.
 هرة كلها جبميع أجزائها.: سبحان هللا غريب التعلل هبذا، املذكاة إذا ذكيت صارت طاالشيخ

 مسألة: العلقة من اآلدمي الصحيح أنه إذا صححنا أن دم اآلدمي طاهر فهي من ابب أوىل.
 

 فصل
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رم َواأْلَْنَصابم  َا اخْلَْمرم َواْلَمْيسِّ  َواأْلَْزالمم رِّْجٌس مِّْن َعَملِّ القارئ: واخلمر جنس لقول هللا تعاىل )إِّمنَّ
حيرم تناوله من غري ضرر فكان جنسا كالدم والنبيذ مثله ألن النيب صلى هللا الشَّْيطَانِّ فَاْجَتنِّبموهم( وألنه 



عليه وسلم قال )كل مسكر مخر وكل مخر حرام( رواه مسلم وألنه شراب فيه شدة مطربة أشبه 
 اخلمر.
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رم َواأْلَْنَصابم  ف رمحه هللا اخلمرالشيخ: يقول املؤل َا اخْلَْمرم َواْلَمْيسِّ جنس مث استدل بقوله تعاىل )إِّمنَّ
نِّ فَاْجَتنِّبموهم لعلكم تفلحون( أما احلكم يف قوله اخلمر جنس فهذا عليه َواأْلَْزالمم رِّْجٌس مِّْن َعَملِّ الشَّْيطَا

رم َواأْلَْنَصابم َواأْلَْزالمم مجهور أهل العلم أنه جنس ومن أدلة هذا القول هذه اآلي َا اخْلَْمرم َواْلَمْيسِّ ة )إِّمنَّ
( وذهب بعض أهل العلم إىل  سا جناسة حسية ومانع يف أن اخلمر ليس جنرِّْجٌس مِّْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ

هذا الدليل وقال إن هذا الدليل ال يصح االستدالل به على جناسة اخلمر جناسة حسية ألن هللا قال 
( فهذه أربعة مبتدآت خربها خرب )إِّمنََّ  رم َواأْلَْنَصابم َواأْلَْزالمم رِّْجٌس مِّْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ ا اخْلَْمرم َواْلَمْيسِّ

وهو أيضا مقيد هذا الرجس رجس من عمل فهو رجس عملي وليس رجسا وهو قوله رجس  واحد
نصاب واألزالم ليست جنسة جناسة عينيا تكون به هذه األشياء جنسة فإذا كان ابالتفاق أن امليسر واأل

ل عينية فما الذي خيرج اخلمرة منها إذًا فاآلية ليس فيها دليل نعم لو كان هناك دليل آخر خارجي يد
جنس لقلنا إن داللة االقرتان ليست داللة صرحية وُيكن أن خيرج بعض املقرتانت من  على أن اخلمر

ل إىل شطرين شطر مبعىن كذا وشطر مبعىن كذا ال هذا احلكم أما وال دليل فال شك أن تشطري الدلي
ا   ضرر فكان جنسوجه له وعلى هذا فنقول ال داللة يف اآلية واستدلوا أيضاً أبنه حيرم تناوله من غري

كالدم يعين أيتون ابلتعليالت على الوجه الذي يصادف ما يريدون وإمنا قال من غري ضرر لئال يرد 
اوهلا من أجل ضررها فليست بنجسة فلما خافوا من إيراد هذا قالوا عليه السم فإن السم عني حيرم تن

اسة أخص من استها ألن النجمن غري ضرر وهذا ال يسلم هلم ألننا نقول حترُيها ال يدل على جن
التحرمي فكل جنس حرام وليس كل حرام جنسا مث إن إدخالكم هذا القيد من غري ضرر من أجل أن 

 سم نقول ماذا تقولون يف شرب بول اإلبل يقولونتدافعوا عن أنفسكم مسألة ال
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إنه ال جيوز شربه إال للتداوي فقط وإال فهو حرام وبول اإلبل طاهر أو جنس؟ طاهر فهو حيرم تناوله 
النخامة قالوا إن بلعها حرام  من غري ضرر ومع ذلك تقولون إنه ليس بنجس تقولون إنه حالل وأيضا



 بني بطالن هذاقذارها ومع ذلك فهم يقولون إهنا طاهرة ليست بنجسة فتعلى الصائم وغريه الست
 

التعليل فإذا تبني بطالن االستدالل وبطالن التعليل بقيت املسألة ليس هلا دليل وال تعليل فنرجع 
ل على النجاسة والتحرمي ال يلزم منه لألصل وهو أن األصل يف األشياء الطهارة حىت يقوم دلي

ا دليل على الطهارة غري األصل كننا أن يتبني القول بكونه ال دليل عليه مث نقول لنالتنجيس وهبذا ُي
 الذي ذكرمت الذي هو الطهارة هذا هو األصل.

سواق أوال ملا حرمت اخلمر أراقها الصحابة رضي هللا عنهم ابألسواق ولو كانت جنسة ما أراقوها ابأل
الة والسالم عن التخلي يف الطرقات لئال ينجس ألن ذلك ينجس املارة وهلذا هنى النيب عليه الص

هبا فلو كانت اخلمر جنسة المتنع الصحابة من إراقتها يف األسواق فإن قال قائل هذه اخلمر املارة 
وا وحني صارت لعلهم صنعوها قبل العلم قلنا وليكن ذلك لكن صارت اآلن حراما ولو شربوها ألمث

 ألسواق.حراما مل تكن جنسة ألهنم أراقوها يف ا
أبن يغسلوا األواين بعدها ال ما أمرهم ولو كانت جنسة  اثنياً هل أمرهم الرسول عليه الصالة والسالم

 ألمرهم بغسل األواين منها كما أمرهم بغسل األواين من حلوم احلمر حينما حرمت يف خيرب.
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ا إىل الرسول صلى هللا عليه اثلثا أنه قد ثبت يف صحيح مسلم أن رجال أتى براوية من مخر فأهداه
ل يعين تكلم مع صاحب وآله وسلم إهنا حرمت فساره رجوآله وسلم فقال النيب صلى هللا عليه 

الراوية سرا يقول له بعها فسأله النيب صلى هللا عليه وسلم ماذا قلت قال قلت بعها قال )إن هللا إذا 
ر ومل أيمره النيب صلى هللا عليه وآله وسلم حرم شيئا حرم مثنه( ففتح الرجل فم الرواية وأراق اخلم
ن الرجل سوف يذهب هبذه الرواية وجيعل فيها بغسل الراوية ولو كانت جنسة ألمرهم بغسل الرواية أل

املاء مث لقال للناس احرتزوا من اخلمر الذي أريق بني أيديكم لو كانت جنسة فالقول الراجح أن اخلمر 
جناسة معنوية بال شك أما قوله النبيذ مثله فهذا ليس على  ليس جنساً جناسة حسية ولكنه جنس

ه وإمنا نص على ذلك ألن بعض العلماء يقول إذا كان النبيذ إطالقه بل النبيذ املسكر هو الذي مثل
من غري العنب فليس خبمر ولكن الصحيح أنه مخر مث استدل لذلك بقول الرسول عليه الصالة 

للعموم كل مسكر من أي شيء كان من العنب من الشعري من والسالم )كل مسكر مخر( وكل هذه 



سكر هل املسكر ما أذهب العقل فقط؟ ال املسكر الرب من أي شيء كله مسكر ولكن ما معىن امل
 غطى العقل على وجه الطرب أما ما غطى العقل ال على هذا الوجه .......
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 (كتاب الصالة)
 لعصر إذا اشرتطنا العدد.الشيخ: ما ُيكن يزول املاء إال اب

 لثانية ال يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها.القارئ: وا
 يرى أنه يعفى عن كل يسري من النجاسات حىت من رشاش البول الشيخ: عند شيخ اإلسالم رمحه هللا

ولكن الصحيح أن البول وما وردت السنة بغسله ال يعفى عنه كدم احليض واالستحاضة وأما الدم 
( ألنه ليس يف السنة ما يدل على أن ما خيرج من اآلدمي جنس 1ن غري السبيلني ........ )اخلارج م

سبيلني والقاعدة الشرعية أن ما أبني من حي فهو كميتته ميتة اآلدمي من الدم إال ما خرج من ال
طاهرة وقد ذكر الفقهاء أنفسهم رمحهم هللا أن دم السمك طاهر ألن ميتته طاهرة فكذلك اآلدمي 

وألنه لو قطعت يده لكانت طاهرة مع أهنا ........ فالذي يظهر يل أن الدم ليس بنجس ما مل خيرج 
دعي من اإلمجاع على جناسته ففيه نظر فإن اخلالف فيه اثبت نعم لو حتققنا أن من السبيلني وما ا

عن العفو عنها  العلماء أمجعوا على جناسته حلكمنا ابلنجاسة مث إذا حكمنا ابلنجاسة حنتاج إىل دليل
واألدلة كما ترون كلها تدل على أن الصحابة يصلون يف دمائهم جبروحهم وتصيبهم البثرة وما أشبه 

ك أما ما استحال من الدم كالقيح والصديد فإن شيخ اإلسالم يرى أنه طاهر يقول ألن هذا ليس ذل
 ه طاهر.بدم هذا استحال وكذلك ماء اجلروح اليت حتصل من حرق النار وشبهها فإن

القارئ: ويف النبيذ روايتان إحدامها يعفى عن يسريه لوقوع اخلالف فيه والثانية ال يعفى عنه ألن 
عنه ممكن وما عدا هذا من النجاسة ال يعفى عنه شيء منه ما أدركه الَطْرف منها وما مل يدركه التحرز 

 ألهنا جناسة ال يشق التحرز منها فلم يعَف عنها كالكثري.
 

النجاسة ال تذهب يف الغالب إال بثالث مع أن حديث )إذا استيقظ أحدكم .... ( ال يدل السائل: 
 على جناسة اليد؟

ال يدل على جناستها لكن يدل على أنه البد من غسلها ثالاثً )فإن أحدكم ال يدري أين الشيخ: نعم 
 ابتت يده(.



__________ 
 ( هذه النقاط ) ........ ( تعين أن هناك سقطاً.1)
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السائل: حديث )إذا استيقظ أحدكم من نومه ... ( إذا قلنا إهنا من أجل النجاسة وهي جناسة متومهة 
ققة من ابب أوىل فإما أن يقول ابلتعبد أو يلزم بغسل الثالث يعين إذا  أليس القياس يف النجاسة احمل

 كان التوهم تغسل ثالثة وهو قد تكون جناسة أو ال تكون؟
ال إنه توهم النجاسة؟! ألنك لو وضعت يدك يف جراب وحزمتها وربطتها تيقنت أنه ما الشيخ: من ق

الرسول عليه الصالة والسالم )إن الشيطان أصاهبا النجاسة وال يقال تعبدايً لكن هذا يشبه قول 
يبيت على خيشومه( ملا أمر املستيقظ أبن يستنثر ثالاثً قال )فإن الشيطان يبيت على خيشومه( 

 أليدي رمبا أن للشيطان فيها عماًل يكون ضاراً على اإلنسان وإن مل يكن جنساً.فهذه ا
طر خيرج مادة كاحلرب فهل هذه املادة السائل: هناك اي شيخ حيوان حبري يسمى حبار إذا حس ابخل

 جنسة؟
الشيخ: لدينا قاعدة كل ما خرج من مأكول فهو طاهر البول من املأكول طاهر والروث من املأكول 

 هر والقيء من املأكول طاهر.طا
 

 كتاب الصالة
 علي القارئ: الصلوات املكتوابت مخس ملا روى طلحة بن عبيد هللا أن أعرابياً قال )ماذا فرض هللا

من الصالة قال مخس صلوات يف اليوم والليلة قال هل علي غريها قال ال إال أن تطوع شيئاً( متفق 
 عليه وال جتب إال على مسلم عاقل.

خ: وهذا هو الصحيح أن الوتر ليس بواجب ألن احلديث صريح يف أنه ليس عليه غريها وأما ما الشي
ذه مربوطة أبسباهبا وصالة الكسوف فيها خالف له سبب كالكسوف وصالة اجلنازة وما أشبهها فه

هل هي واجبة أو ال؟ والصحيح أهنا واجبة وأهنا فرض كفاية لكن لسبب كما قال بعض العلماء أبن 
ية املسجد واجبة ألهنا ذات سبب أما الصلوات اليومية فإنه ال جيب إال الصلوات اخلمس فقط حت

 لظهر.فإن قال قائل واجلمعة قلنا اجلمعة يف وقت ا
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القارئ: وال جتب إال على مسلم عاقل ابلغ فأما الكافر فال جتب عليه أصلياً كان أو مرتدا وخرج أبو 
قضائها ألنه اعتقد وجوهبا وأمكنه ة أخرى أهنا جتب على املرتد وال يؤمر باسحاق بن شاقال يف رواي

التسببم إىل أدائها فأشبه املسلم واملذهب األول لقول هللا تعاىل )قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم 
ما قد سلف( وألنه قد أسلم كثري يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء وألن 

 فعفي عنه. يف إجياب القضاء تنفريًا له عن اإلسالم
الشيخ: وهذا هو الفائدة من قولنا إهنا ال جتب على الكافر أنه ال يؤمر بقضائها إذا أسلم وأما العقوبة 

( قَالموا مَلْ َنكم مَِّن 42عليها فيعاقب عليها وهلذا إذا سأهلم أصحاب اليمني )َماَسَلَككمْم يفِّ َسَقَر )
نَي )44كِّنَي )( َومَلْ َنكم نمْطعِّمم اْلمِّسْ 43نَي )اْلممَصلِّّ  ( وَكمنَّا نمَكذِّبم بِّيَـْومِّ 45( وَكمنَّا خَنموضم َمَع اخْلَائِّضِّ

(( فهم يعاقبون عليها يف اآلخرة لكن ال يؤمرون بقضائها 46( وَكمنَّا نمَكذِّبم بِّيَـْومِّ الدِّينِّ )46الدِّينِّ )
ل إن الكافر يعاقب على داموا على الكفر ألهنا ال تقبل منهم ب إذا أسلموا وال يؤمرون بفعلها ما

ْزقِّ األكل والشرب واللباس لقول هللا تعاىل )قمْل َمْن َحرََّم زِّيَنَة اَّللَِّّ الَّيتِّ َأْخَرَج لِّعَِّبادِّهِّ َوالطَّيَِّّباتِّ مَِّن الرِّ 
َيا َخالَِّصًة  نـْ صة يوم القيامة وللكافرين يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ( فهي للمؤمنني خالقمْل هَِّي لِّلَّذِّيَن آَمنموا يفِّ احْلََياةِّ الدُّ

 غري خالصة.
القارئ: وال جتب على جمنون لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت 
يبلغ وعن اجملنون حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ( هذا حديث حسن وألن مدته تتطاول فيشق 

 اء عليه فعفي عنه.إجياب القض
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وال جتب على الصيب حىت يبلغ للحديث وألن الطفل ال يعقل واملدة اليت يكمل فيها عقله وبنيته 
لسبع ويضرب عليها لعشر ختفى وختتلف فنصب الشرع عليه عالمة ظاهرة وهي البلوغ لكنه يؤمر هبا 

له فعلها ملا ذكران وعنه أهنا جتب عليه  ليتمرن ويعتادها فال يرتكها عند بلوغه وتصح صالته ويستحب
 إذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها.

 لشيخ: كيف يعاقب أبي شيء؟ ابلضرب عليها.ا
أو بعدها يف الوقت لزمته  القارئ: والواجب ما عوقب على تركه واألول املذهب فإن بلغ يف أثنائها

 الفرض كما لو نواها نفال.إعادهتا ألنه صالها نفاًل فلم جتزه عما أدرك وقته من 



الصالة فإنه ال يؤمر هبا ألنه فعل ما  الشيخ: والصحيح خالف ذلك أن الصيب إذا صلى مث بلغ بعد
نفل ألهنا وقعت يف حال  أمر به فسقطت املطالبة به قوهلم إنه فعلها على نفل قلنا نعم فعلها على

ويها صالة الظهر لكنها انفلة لوصف قبل أن يبلغ وأما ........ الظهر الصيب هذا الذي صلى ين
 يتعلق به هو ال هبا هي.
 أو أفاق اجملنون أو أسلم الكافر أو طهرت احلائض قبل غروب الشمس القارئ: وإن بلغ الصيب

الفجر لزمتهم املغرب والعشاء ألن ذلك يروى عن لزمتهم الظهر والعصر وإن كان ذلك قبل طلوع 
وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر فأشبه ما لو أدرك  عبد الرمحن بن عوف وابن عباس وألن

 إن بلغ يف وقت الفجر.جزءًا من وقت األوىل و 
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الشيخ: هذه املسألة فيها مناقشتان األوىل إذا طهرت املرأة أو بلغ الصيب أو أفاق اجملنون أو أسلم 
ؤلف أنه تلزمه الصالاتن األوىل امل الكافر قبل خروج وقت الثانية مما جيمع بعضهما إىل بعض فذكر

والثانية والصحيح أنه ال تلزمه إال الثانية فقط لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من أدرك ركعة من 
الصالة فقد أدرك الصالة( ويف رواية أخرى )من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 

روي عن عبد الرمحن بن عوف وابن عباس يف امل أدرك العصر( ومل يبني أن عليه الظهر وألن األثر
صحته نظر وحىت لو صح عنهما فالدليل خيالفه فالصواب أنه ال يلزمها إال ما أدركت وقته فقط فإذا 
طهرت قبل مغيب الشمس ماذا يلزمها؟ العصر فقط وكذلك إذا بلغ الصيب أو أفاق اجملنون أو أسلم 

 الكافر.
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طلوع الفجر لزمتهم املغرب والعشاء الصواب أنه ال يلزمهم له وإن كان ذلك قبل املناقشة الثانية قو 
ينتهى بنصف الليل فإن اآلية ال مغرب وال عشاء إذا كان ذلك بعد منتصف الليل ألن وقت العشاء 

( مث واألحاديث تدل على ذلك أما اآلية فقال هللا تعاىل )َأقِّمِّ الصَّالَة لِّدملموكِّ الشَّْمسِّ إِّىَل َغسَ  قِّ اللَّْيلِّ
فصل فقال )َوقـمْرآَن اْلَفْجرِّ( ولو كان وقت العشاء متصاًل ابلفجر لقال أقم الصالة لدلوك الشمس 

بد هللا بن عمرو بن العاص حديث جربيل كلها صرحية أبن منتهى مث حديث ع إىل طلوع الشمس



قت من عند أنفسنا وألن صالة العشاء نصف الليل وإذا كان هذا هو املنتهى فال ُيكن أن نزيد الو 
القياس يقتضي ذلك فإن ما بني الفجر إىل الظهر نصف النهار وما بني انتهاء صالة العشاء إىل 

مقابل هذا وأما قوله رمحه هللا وألن وقتهما وقت لكل واحدة منهما فكان هذا  الفجر نصف الليل
واًل يقال له إن الوقت وقت لكل حال العذر فأشبه ما لو أدرك جزءًا من وقت األوىل فهذا فيه نظر أ

واحدة منهما حال العذر صحيح لكن هذا فيمن يلزمه الصالاتن هذه واحدة مث إن هذا منقوض مبا 
دخول وقت الظهر يف منتصف وقت الظهر أاتها احليض وهي ومل تصلي الظهر  احليض بعد لو أاتها

 هل تلزمها صالة العصر؟ ال إذًا ما الفرق؟!
و أدرك جزءًا من وقت األوىل هذا غريب ألنه لو أدرك جزءًا من وقت األوىل فقد وقوله فأشبه ما ل

لتأكيد أدركها سبحان هللا أحياانً جتري فالثانية ابأدرك الوقتيني مجيعاً إذا أدرك جزءًا من وقت األوىل 
ان البد من العلماء الفطاحل أشياء يعرفها صغار طلبة العلم وهذا يدلنا على أن اإلنسان بشر مهما ك

 أن يدخل عليه النقص.
 القارئ: وإن بلغ يف وقت الفجر مل يلزمه غريها ألن وقتها خمتص هبا.

واء وعلى السكران ألن عمارًا أغمي عليه فقضى ض أو شرب دوجتب الصالة على املغمى عليه ملر 
 ما فاته وألن مدته ال تتطاول وال تثبت الوالية عليه فوجبت عليه كالنائم.
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الشيخ: قوله جتب الصالة على املغمى عليه ملرض والصحيح أن من أغمي عليه ملرض ال جتب عليه 
لنائم إذا أوقظ استيقظ وإذا الصالة ألن هذا اإلغماء بغري اختياره وال ُيكن قياسه على النائم ألن ا

ان هللا العظيم مسع أصوات عنده أحس هبا خبالف هذا وأما قوله وال تثبت عليه الوالية كالنائم فسبح
اًء حنن اآلن يف مقام الوالية أو يف مقام وجوب الصالة أحياانً يقولون أقيسة غريبة وأما من شرب دو 

اره فلزمته والسكران من ابب أوىل لكن قد أو سكر فإن الصالة جتب عليه ألن هذا حصل ابختي
ضيها قلنا بلى لكن هل هذا يقول قائل ألستم تقولون إذا أخر الصالة عن وقتها متعمدًا فإنه ال يق

ئال شرب الدواء لئال يصلي إن شربه لئال يصلي قلنا ما تقبل صالته بعد ذلك كذلك إن سكر ل
 ر وبدون شرب دواء.يصلي فإنه ال يقضيها ألنه كالذي أخرها بدون سك

 
 فصل



على فعلها إال  القارئ: ومن وجبت عليه الصالة مل جيز له أتخريها عن وقتها إذا كان ذاكرًا هلا قادراً 
 املتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد اجلمع لعذر.

 َعَلى ها عن وقتها ألن هللا قال )إِّنَّ الصَّالَة َكاَنتْ الشيخ: قال من وجبت عليه الصالة مل جيز له أتخري 
 صلى هللا عليه اْلممْؤمِّنِّنَي كَِّتاابً َمْوقمواتً( هذا إن كان ذاكرًا هلا فإن كان انسياً صالها إذا ذكر لقول النيب

 وعلى آله وسلم )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(.
وهللا أان ما أقدر  يه نظر ألنه ما من إنسان إال ويقدر فال يقول إنسانقوله )قادرًا على فعلها( هذا ف

أصلي اآلن سأخرها إىل الوقت الثاين فالصواب أن اإلنسان يصلي على حسب قدرته وال حاجة ألن 
 يشرتط قادراً على فعلها.

 قوله )إال ملتشاغل بتحقيق شرطها( هذا أيضاً فيه نظر من وجهني:

(1/255) 

 

الوجه األول أن األصحاب الذين استثنوا هذا قالوا إال ملتشاغل بشرطها الذي حيصله قريباً مثل لو  
طته مث ىت تتم خياهل ينتظر حكان معه ثوب خييطه فتضايق عليه الوقت وليس عنده إال هذا الثوب ف

يصلي بعد الوقت أو يصلي يف الوقت عرايانً؟ الصواب أنه يصلي يف الوقت عرايانً ألن الوقت مقدم 
على كل شيء إال إذا كانت الصالة مما جيمع إىل ما بعدها فهنا تدخل يف املسألة األخرية قال ومن 

 هذا كله فيه نظر. حقيق شرطهامتشاغل بت أراد اجلمع لعذر فصار يف كالم املؤلف قادر على فعلها
الوجه الثاين أن هذا االستثناء غري صحيح بل نقول صلِّّ الصالة لوقتها إن متت شروطها فذاك وإن مل 

 تتم فما استطعت فافعل وما مل تستطع يسقط عنك.
 القارئ: فإن جحد وجوهبا كفر ألنه كذب هللا تعاىل يف خربه.

 َنْت َعَلى اْلممْؤمِّنِّنَي كَِّتاابً َمْوقمواتً( أي مفروضة.الَة َكا)إِّنَّ الصَّ الشيخ: خربه يف قوله تعاىل 
فيكون كذب هللا يف خربه هذا وجه والثاين أنه أنكر ما يعلم ابلضرورة من دين اإلسالم فإن وجوب 
؟ الصالة أمر معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم كمن أنكر حترمي الزان مثاًل وهل يستثىن من ذلك شيء

يف مكان بعيد ومن كان حديث عهد إبسالم وجيهل وجوب الصالة فهذا إذا ىن من عاش نعم يستث
أنكر فال شيء عليه وال يقتل عمر رضي هللا عنه أنكر آية من القرآن ألنه مل يعلم هبا يف قصة الرجل 

ل هكذا الذي مسعه يقرأ سورة الفرقان بغري ما كان الرسول أقرأها عمر فأمسكه وأنكر عليه وقا



هللا صلى هللا عليه وسلم فجاؤوا إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال أقرأها فقال  أنيها رسولأقر 
 نعم هكذا أنزلت فاملهم أن من أنكر الشيء جلهله به فإنه ال يكفر.
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( إىل قوله القارئ: وإن تركها هتاوانً هبا معتقدًا وجوهبا وجب قتله لقول هللا تعاىل )فَاقْـتـملموا اْلممْشرِّكِّنيَ 
ا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسبِّيَلهمْم( فدل على أهنم إذا مل يقيموا الصالة يقتلون )فَإِّْن اَتبموا َوَأقَامموا الصَّالَة َوآتـَوم 

 وألن الصحابة رضي هللا عنهم أمجعوا
 سطر مع شرحه[ 11]سقط من قراءة الكايف مبقدار 

 
 ابب

 أوقات الصلوات
لي اهلجري أبو برزة األسلمي قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصاألوىل هي الظهر ملا روى 

اليت تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس يعين تزول يف حديث طويل متفق عليه وأول وقتها إذا 
 زالت الشمس وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه.

إىل جهة املغرب وعالمة ذلك أنه إذا طلعت الشمس صار الشيخ: زالت أي مالت عن وسط السماء 
قائم ظل كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل فإذا بدأ يزيد بعد تناهي نقصانه فأول  لكل شاخص

زايدة ولو كالشعرة هي عالمة الزوال يتضائل ابلكلية اللهم إال يف خط االستواء لكن ابلنسبة ملنطقة 
أو ء يكون كثريًا ويف الصيف ........ هل حنن من أصل هذا الشيء ........ يبقى ظل لكنه يف الشتا

من الظل الذي زالت عليه الشمس؟ الثاين من الظل الذي زالت عليه الشمس فلو فرض أن الشمس 
زالت على ظل بقدر نصف الشاخص فإننا نضيف إليه الشاخص كاماًل ويكون ما بني أصل 

اذا ألن الظل الذي زالت عليه الشمس ال حيسب مثالً الشاخص إىل منتهى الظل طوله مرة ونصف مل
قائماً إذا طلعت الشمس فظله طويل وكلما ارتفعت نقص إذا بدأ الظل يزيد بعد النقص ضع شيئاً 

فهذا عالمة زوال الشمس ضع عليه عالمة مثل خط مث ال يزال الظل ينمو إذا كان من هذه العالمة 
دخل وقت العصر وال حتسب الظل الذي زالت عليه إىل منتهى طول هذه انتهى وقت الظهر و 

 ول صلى هللا عليه وسلم قال )إذا كان ظل كل شيء مثله(.الشمس ألن الرس
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القارئ: ملا روى ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أمين جربيل عند البيت مرتني فصلى يب 
ى يب يف املرة األخرية حني صار ثل الشراك مث صلالظهر ويف املرة األوىل حني زالت الشمس والفئ م

ظل كل شيء مثله وقال الوقت بني هاذين يف حديث طويل قال الرتمذي هو حديث حسن ويعرف 
 زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره واألفضل تعجيلها.

 الشيخ: قوله بطول الظل أي ببدء طول الظل.
راد هبا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه يستحب اإلبالقارئ: حلديث أيب برزة إال يف شدة احلر 

 )أبردوا ابلظهر يف شدة احلر فإن شدة احلر من فيح جهنم( متفق عليه.
 الشيخ: اإلبراد معناه الصالة حىت يربد الوقت يعين إىل قرب العصر يربد ........

األهون  على ذلك إذا كانوهل األمر هنا رخصة أو عبادة فمن العلماء من قال إنه رخصة وبناًء 
للناس أن ال يربد فإنه ال يسن اإلبراد ومنهم من قال هو عبادة وبناًء على ذلك يسن اإلبراد مطلقاً ما 

مل يشق فعلى الوجه األول أنه رخصة نقول اإلبراد يف زمننا ال داعي له ألنه يوجد مكيفات والربود 
 ك أدىن مشقة.ومن قال إنه سنة قال يسن اإلبراد ولو مل يكن هنا

سائل: قال صلى هللا عليه وسلم من ترك صالة العصر فقد حبط عمله هل هذا يدل على كفر من ال
 ترك بعض الصلوات؟

الشيخ: هذه استدل هبا من قال ترك صالة واحدة توجب الكفر ألن حبوط العمل ........ لكن 
حلبوط مثل ما يعرب  حبط أي قارب اأجاب العلماء اآلخرون قالوا املراد إما عمل ذلك اليوم أو املعىن

إذا دخل اخلالء يعين قارب الدخول وهذا حتريف ألهنم قالوا بناًء ........ على كفر من ترك الصالة 
واحدة أو ال يكفر مطلقاً برتك الصالة واملعىن الصحيح أنه حبط عمله الذي يظهر وهللا أعلم إما 

 بل منه.ذلك اليوم أو حبط عمله لو صالها فإهنا ال تق
 

 فصل
قارئ: مث العصر وهي الوسطى ملا روى علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب ال

 )شغلوان عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرا( متفق عليه.
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ل النيب صلى هللا وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لقو 
يب يف املرة  كل شيء مثله مث صلىعليه وسلم يف حديث جربيل )وصلى يب العصر حني صار ظل  

اآلخرة حني صار ظل كل شيء مثليه( وعنه أن آخره ما مل تصفر الشمس ملا روى عبد هللا بن عمر 
لم مث يذهب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )وقت العصر ما مل تصفر الشمس( رواه مس

ب فقد أدركها وقت االختيار ويبقى وقت اجلواز إىل غروب الشمس ومن أدرك منها جزءاً قبل الغرو 
ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )من أدرك سجدة من صالة العصر قبل أن 

يف حديثه )كان  تغرب الشمس فليتم صالته( متفق عليه وتعجيلها أفضل بكل حال لقول أيب برزة
املدينة والشمس  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي العصر مث يرجع أحدان إىل رحله يف أقصى

 حية( متفق عليه.
الشيخ: والفرق بني احلديثني ليس ببعيد يعين حديث أن يصري ظل كل شيء مثليه وحديث )مامل 

ظل كل شيء مثليه وإذا صار ظل  تصفر الشمس( ليس بينهما فرق بعيد ألهنا إذا اصفرت فقد صار 
أو ُيتد إىل الغروب؟ ُيتد إىل كل شيء مثليه أصابت االصفرار لكن يبقى هل ينتهي الوقت هبذا 

الغروب لكن ما بني هذا الوقت والغروب وقت ضرورة ودليل امتداده إىل الغروب قوله صلى هللا 
رك العصر( وليت املؤلف جاء عليه وسلم )من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أد

إشارة إىل أنه أدرك ففيه األمر هبذا اللفظ ألنه أوضح من قوله )فليتم صالته( ألن هذا ليس فيه 
ابإلمتام وهذا حيصل سواء أدرك أو مل يدرك على كل حال قد ثبت )من أدرك ركعة من العصر قبل أن 

 تغرب الشمس فقد أدرك العصر(.
 

 فصل
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ي الوتر وأول وقتها إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق األمحر ملا روى املغرب وه القارئ: مث
ابت الشمس مث صلى املغرب يف بريدة أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بالاًل فأقام املغرب حني غ

بن  اليوم الثاين حني غاب الشفق مث قال )وقت صالتكم بني ما رأيتم( رواه مسلم ويف حديث عبد هللا
عمرو أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )وقت املغرب ما مل يغب الشفق( ويكره أتخريها عن وقتها 

 عليه وسلم يف اليومني يف أول وقتها وقال والسالم صالها ابلنيب صلى هللا ألن جربيل عليه الصالة



 .جابر )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي املغرب إذا وجبت الشمس( متفق عليه
 الشيخ: والصحيح عدم الكراهة الصحيح أهنا كغريها الوقت فيها موسع ولكن األفضل تقدُيها.

 
 فصل

خره ثلث الليل ملا روى بريدة أن النيب قتها إذا غاب الشفق األمحر وآالقارئ: مث العشاء وأول و 
ثاين حني صلى هللا عليه وسلم صلى العشاء يف اليوم األول حني غاب الشفق وصالها يف اليوم ال

ذهب ثلث الليل وحديث ابن عباس يف صالة جربيل مثله وعن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه 
الة( رواه الدارقطين وعنه آخره نصف مرة فإذا غاب الشفق وجبت الصوسلم أنه قال )الشفق احل

صف الليل( الليل ملا روى عبد هللا بن عمرو أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )وقت العشاء إىل ن
رواه مسلم وأبو داود واألفضل أتخريها لقول أيب برزة كان النيب صلى هللا عليه وسلم يستحب أن 

أمومني لقول جابر كان النيب صلى هللا عليه عليه ويستحب أن يراعي حال امل يؤخر العشاء متفق
ا رآهم أبطؤوا أخر وسلم يصلي العشاء أحياانً يقدمها وأحياانً يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذ

متفق عليه مث يذهب وقت االختيار ويبقى وقت اجلواز إىل طلوع الفجر الثاين على ما ذكران يف وقت 
 العصر.
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الشيخ: كل ما ذكره صحيح والصحيح أنه ُيتد الوقت إىل نصف الليل وقال العلماء ولعل اخلالف 
 طلوع الفجر أو إىل ل املعترب يف الليل إىلبني حديث جربيل وحديث عبد هللا بن عمرو هو أنه ه

طلوع الشمس فإن ما بني طلوع ........ يكاد يكون هو الفرق بني الثلث والنصف ال سيما يف أايم 
الصيف وعلى كل حال ........ هناك وجه آخر أن حديث جربيل إىل ثلث الليل يعين الفعل إىل 

أنه مل يصح ال هذا الوجه  ىل نصف الليل وإذا قدرثلث الليل فإذا جاءت ........ فصلى والنهاية إ
وال هذا الوجه وجب األخذ ابلزايدة ........ معه زايدة علم فعلى هذا يكون املعتمد يف صالة 

العشاء نصف الليل وقوله ويبقى وقت اجلواز يف هذا نظر عظيم ألن ........ مراد الشيخ رمحه هللا 
ك ركعة من العصر قبل أن تغرب ... عصر حلديث )من أدر يف جواز يعين وقت األداء فهذا .....

الشمس فقد أدرك العصر( وإن كان مراده ابجلواز ........ هلذا الوقت فغلط ألن العلماء قد نصوا 
نصاً صرحياً على أن ما بعد نصف الليل إىل طلوع ........ الوقت ضرورة وكذلك العصر وقوله يبقى 



اد وقت العشاء إىل طلوع الفجر فيه نظر ه نظر أيضاً يعين امتدإىل طلوع الفجر على ما ذكرت في
فليس عليه دليل ال من القرآن وال من السنة وال من القياس الصحيح وال اإلمجاع فليس يف قرآن وال 

سنة وال إمجاع وال قياس صحيح والصحيح أن وقت العشاء إىل نصف الليل وأن من أخرها إىل ما 
أن احلائض لو طهرت بعد منتصف الليل مل يلزمها ال صالة له ........ و بعد نصف الليل متعمدًا ف

صالة العشاء ألهنا طهرت بعد الوقت والدليل حديث ابن عمرو وقت صالة العشاء إىل نصف 
الليل( ........ واآلية الكرُية تشري إىل هذا وهي قوله تعاىل )َأقِّمِّ الصَّالَة لِّدملموكِّ الشَّْمسِّ إِّىَل َغَسقِّ 

َفْجرِّ( فصل قرآن الفجر يعين صالة الفجر فمن دلوك الشمس يعين زواهلا إىل غسق لَّْيلِّ َوقـمْرآَن الْ ال
 الليل كلها أوقات متواصلة ........ إىل جنب بعض فصالة الليل ........
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وظلمته وهو منتصف هذا فاصل وقرآن الفجر وال يصح أن تقاس على العصر ألن ما بني نصف 
ت هني فال إىل طلوع الفجر وقت صالة هتجد وما بعد اصفرار الشمس إىل غروب الشمس وق الليل

يصح القياس ........ أن الفجر منفردة ال يتصل هبا وقت صالة من أوهلا وال من آخرها يفصل 
 ........ يف الليل نصف الليل األخري ويف النهار نصف النهار األول.

 السائل: يتعذر حتديد نصف الليل؟
تغرب الساعة الثانية  الشيخ: أما والساعات بني أيدينا فليس بصعب إطالقاً إذا قدران أن الشمس

 عشرة والفجر يطلع الساعة الثانية عشرة فمىت يكون نصف الليل؟ الساعة السادسة.
السائل: كيف جيمع بني حديث بريدة يف وقت املغرب )مث صلى املغرب يف اليوم الثاين حني غاب 

 بني حديث ابن عمر يف وقت صالة العشاء )فإذا غاب الشفق وجبت الصالة(؟الشفق( و 
شيخ: صحيح إذا غاب الشفق خرج وقت املغرب ودخل وقت العشاء ليس بينهما فاصل، ومعىن ال

 غاب: أي قرب غيابه يعين انتهى من الصالة حني غاب الشفق.
 

 فصل
ري خالف وهو البياض الذي يبدو من قبل القارئ: مث الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاين بغ

ه إذا طلعت الشمس ملا روى بريدة عن النيب صلى هللا عليه املشرق معرتضاً ال ظلمة بعده وآخر 
وسلم أنه أمر بالاًل فأقام الفجر حني طلع الفجر فلما كان اليوم الثاين صلى الفجر فأسفر هبا مث قال 



بن عباس يف حديث جربيل مثله واألفضل تعجيلها ملا )وقت صالتكم ما بني ما رأيتم( ويف حديث ا
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من روت عائشة قالت لقد كا

املؤمنات مث ينصرفن متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وعنه يراعي حال املأمومني 
 عشاء.فإن أسفروا فاإلسفار أفضل ملا ذكران يف ال

املشرق معرتضاً ال ظلمة بعده الشيخ: قول املؤلف رمحه هللا تعاىل وهو البياض الذي يبدو من قبل 
 هذا الفجر الثاين ويسمى الفجر الصادق ويتميز بعضهما عن بعض أبمور ثالثة:

 أواًل الكاذب مستطيل والصادق معرتض.
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 الثاين الكاذب يظلم والصادق ال ظلمة بعده.
والصادق ليس بينه وبني األفق انفصال بل لث الكاذب بينه وبني األفق انفصال بسواد الليل الثا

 البياض متصل.
قوله وعنه يراعي حال املأموم وعنه _ يعين عن اإلمام أمحد_ والصحيح األول أن  وما ذكره من

أايم الصيف يف األفضل تعجيلها ولكن إن راعى حال املأموم مراعاة ليست كثرية كما لو راعاهم يف 
 قصر الليل فهذا ال أبس به لكن أن يراعيهم حىت يسفر أو يكون قرب طلوع الشمس ال.

ا قبل أبن اإلقامة يطلق عليها أذان وذكرمت بعض األحاديث فقلتم أظنه يف بعض السائل: ذكرمت فيم
 الفجر؟األحاديث أنه أطلق اإلقامة على األذان أال يكفي هذا احلديث فأقام الفجر حني طلع 

الشيخ: ال، أقام الفجر يعين صالها مثل إقام الصالة فيصبح قوله أمر بالاًل فأقام الفجر أي أمر 
 ن فأقام النيب صلى هللا عليه وسلم الفجر فاجلملة فيها حذف.بالاًل فأذ

السائل: هل األذان بعد طلوع الفجر أو قبل ألن يف احلديث )أمر بالاًل فأقام الفجر حني طلع 
 ؟الفجر(

 الشيخ: ال األذان بعد طلوع الفجر وأصاًل كلمة )حني( تكون قبله بيسري أو معه أو بعده بيسري.
 لف )فإن أسفر فاإلسفار أفضل ملا ذكران يف العشاء( فما وجه القياس؟السائل: يقول املؤ 

أخر الشيخ: أن الرسول كان يراعي املأمومني يف العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا 
 ولكن هذه الرواية يف مقابلة النص ألن الرسول كان يبادر ابلصبح.

 السائل: ما معىن الغلس؟



 .الشيخ: الغلس الظلمة
 

 فصل
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القارئ: وجتب الصالة أبول الوقت ألن األمر هبا يتعلق أبول وقتها واألمر يقتضي الوجوب وألنه 
عد دخول جزء من الوجوب بذلك فلو جن بسبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر األسباب ويستقر 

وقت الصالة أو حاضت املرأة لزمهما القضاء ألنه إدراك جزء جتب به الصالة فاستقرت به كآخر 
الوقت وهل جتب العصر إبدراك جزء من وقت الظهر فيه وجهان أحدمها جتب ألنه أدرك جزءًا من 

ب ألنه مل يدرك العصر والثاين ال جت وقت إحدى صاليت اجلمع فلزمته األخرى كإدراك جزء من وقت
شيئاً من وقتها وال وقتِّ تبعها فأشبه من مل يدرك شيئاً خبالف العصر فإهنا تفعل تبعاً للظهر فمدرك 

وقتها مدرك جلزء من وقت تبع الظهر وكذا القول يف املغرب والعشاء ومن أدرك ركعة من الصالة قبل 
 عليه وسلم قال )من أدرك ركعة من ريرة أن النيب صلى هللاخروج الوقت فهو مدرك هلا ملا روى أبو ه

الصالة فقد أدرك الصالة( ويف لفظ )إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صالته وإذا أدرك سجدة من صالة الصبح فليتم صالته( متفق عليه ويف مدرك أقل من ركعة 

توى فيه الركعة وما دوهنا كإدراك اك جزء من الصالة فاسوجهان أحدمها يكون مدركاً هلا ألنه إدر 
 اجلماعة والثاين ال يكون مدركاً هلا لتخصيصه اإلدراك ابلركعة وقياساً على إدراك اجلمعة.
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الشيخ: والصواب أنه ال يدرك إال إبدراك ركعة سواء من أول الوقت أو آخره والصواب أيضًا أنه ال 
و أدركت املرأة جزءًا من صالة ع لألخرى إذا أدرك جزءًا من إحدى الصالتني فلجتب الصالة اليت جتم

الظهر مث حاضت فإنه ال يلزمها إال قضاء الظهر ولو طهرت قبل خروج وقت العصر فإنه ال يلزمها 
إال صالة العصر هذا هو الصحيح وقال بعض العلماء إنه ال يلزمها القضاء إذا أدركت من أول 

وعللوا ذلك أبن هلا أن تؤخر الصالة  كعة أو أكثر ال يلزمها القضاء حىت يضيق الوقتالوقت مقدار ر 
إىل آخر وقتها فهي مل تفرط بل فعلت ما يؤذن فيه وما ترتب على املأذون فليس مبضمون وال يلزم 



القضاء وعلى هذا فإذا حاضت املرأة يف منتصف وقت صالة الظهر فإنه ال يلزمها قضاء صالة 
رط وعلى هذا فال يلزمها القضاء وهذا اختيار اذا ألن هلا أن تؤخر إىل آخر الوقت فهي مل تفالظهر مل

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ولكن االحتياط القول األول أهنا إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة 
 مث حاضت لزمها قضاء الصالة اليت أدركت من وقتها مقدار ركعة.

 رأة أقل من ركعة مث حاضت هل يلزمها القضاء؟السائل: إذا أدركت امل
 الشيخ: ما يلزمها وفيه اخلالف الذي ذكره املؤلف.

السائل: صالة الوتر إذا قام بعد أذان الفجر علماً أبن بعض املؤذنني يؤذنون قبل الوقت فهل يصلي 
 الوتر أم يرتكه؟

 الشيخ: يصلي ركعة ما دام أنه يؤذن.
 

 فصل
صلى ابلنيب صلى هللا عليه وسلم الصالة إىل آخر وقتها ألن جربيل عليه السالم القارئ: وجيوز أتخري 

يف اليوم الثاين يف آخر الوقت فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور لقول النيب صلى هللا 
عليه وسلم )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها( متفق عليه فإن فاتته صلوات لزمه 

كاجملموعتني فإن خشي فوات احلاضرة رتبات ألهنن صلوات مؤقتات فوجب الرتتيب فيها  قضاؤهن م
قدمها ألن ال تصري فائتة وألن فعل احلاضرة آكد بدليل أنه يقتل برتكها خبالف الفائتة وعنه ال يسقط 

 الرتتيب ملا ذكران من القياس.

(1/265) 

 

كما قال أواًل واختلف العلماء هل يسقط الشيخ: والصحيح أنه يسقط الرتتيب خلوف فوت الوقت  
ملقضية فمثالً إذا كان جلماعة أو ال والصحيح أنه ال يسقط ألنه ُيكنه أن يصلي بنية اخبوف فوت ا

عليه صالة الظهر مث حضر والناس يصلون صالة العصر ومل يصل الظهر فإننا نقول له ادخل معهم 
صالة املغرب نقول ادخل معهم بنية صالة العصر  بنية الظهر أو أنه عليه صالة العصر وأدرك معهم

خروج وقت احلاضرة  واقضِّ ما تتم به صالتك هذا هو الصحيح فال يسقط الرتتيب إال خبوف
وكذلك أيضاً ابلنسيان لو نسي وصلى صالة غري مرتبة فإنه ال يلزمه اإلعادة العشاء كذلك ينوي 

املأموم الثالث جيلس ويتشهد ويسلم ويلحق اإلمام  املأموم املغرب فإذا قام اإلمام للرابعة وقد أمت



 فيما بقي من صالة العشاء.
 رًا مث أقام فهل يتم أم يقصر؟السائل: إذا وجبت عليه الصالة مساف

 الشيخ: يصلي أربعاً.
 السائل: صلى العشاء ونسي صالة املغرب مث تذكرها بعد العشاء بساعتني؟

 الشيخ: يصلي املغرب وال شيء عليه.
ارئ: وإن نسي الفائتة حىت صلى احلاضرة سقط الرتتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النيب صلى الق

ميت عن اخلطأ والنسيان( رواه النسائي وإن ذكرها يف احلاضرة والوقت ضيق هللا عليه وسلم )عفي أل
رسول هللا فكذلك وإن كان متسعاً وهو مأموم أمتها وقضى الفائتة وأعاد احلاضرة ملا روى ابن عمر أن 

صلى هللا عليه وسلم قال )من نسي صالة فلم يذكرها إال وهو مع اإلمام فليصلِّّ مع اإلمام فإذا فرغ 
صالته فليعد اليت نسي مث ليعد الصالة اليت صالها مع اإلمام( رواه أبو حفص العكربي وأبو يعال من 

 املوصلي وروي موقوفاً عن ابن عمر.
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ن عمر ولو موقوفاً ألن هللا عز وجل ال يوجب على قرب هذا إن صح عن ابالشيخ: هو للموقوف أ
ن يف وقت واحد اإلنسان أن يصلي مرتني يف وقت واحد وهذا حديث مقتضاه أنه جيب عليه صالات

والصواب خالف ما دل عليه هذا األثر وأنه إذا ذكر الفائتة وهو يف احلاضرة أمتها حاضرة ألنه دخل 
 انسياً فيتمها وال جيوز أن خيرج منها من أجل الرتتيب وقد سقط ابلنسيان فاآلن يف احلاضرة معذوراً 

ذا يصنع؟ كالم املؤلف يتم الوقت فما نقول إذا ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة إن كان مع ضيق
احلاضرة هو اآلن فيها ملا صلى ركعتني ذكر أنه ما صلى الصالة الىت قبلها نقول إذا كان الوقت ضيقاً 

ها ليس هناك إشكال لكن إذا كان الوقت متسعاً وذكرت وقد شرعت يف احلاضرة فإن الصحيح فأمت
يها وأنت معذور ولزمتك فريضة فال أنك دخلت فأنك ال تقطعها تبقى مستمراً فيها وتعليل ذلك 

 ُيكن أن خترج منها بل جيب أن تبقى فيها وتستمر مث إذا فرغت تصلي الفائتة.
روايتان إحدامها أنه كذلك واآلخرى يقطعها وعنه يف اإلمام أنه ينصرف ويستأنف القارئ: ويف املنفرد 

ها متتابعة ما مل تشغله عن معيشته لفوائت قضااملأمومون قال أبو بكر مل ينقلها غري حرب وإن كثرت ا
أو تضعفه يف بدنه حىت خيشى فوات احلاضرة فليصلها مث يعود إىل القضاء وعنه إذا كثرت الفوائت 



م ُيكنه فعلها قبل فوات احلاضرة فله فعل احلاضرة يف أول وقتها لعدم الفائدة يف التأخري مع لزوم فل
 اإلخالل ابلرتتيب.
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الشيخ: إذا كثرت الفوائت فإنه يصليها مرتبة حىت يضيق وقت احلاضرة فإذا ضاق وقت احلاضرة 
يدرك الفوائت قبل خروج إذا علم أنه لن  يصلي احلاضرة مث يعود ويكمل وعن اإلمام أمحد رواية أنه

وقت احلاضرة فإنه يصلي احلاضرة يف أول وقتها من أجل أن ينال فضيلة أول الوقت وألنه البد أن 
يصلي هذه احلاضرة صالة خيل فيها ابلرتتيب هذا إنسان عليه عشرة أايم صلوات مخسني صالة شرع 

اذا نقول له؟ نقول صل الظهر ضاق وقت الظهر م فيها بعد زوال الشمس يقضيها ملا أمت مخسة أايم
مث عد وأكمل مخساً وعشرين صالة هكذا على قول املؤلف وهناك رواية عن أمحد يقول يصلي 

الظهر يف أول وقتها وال حاجة للتأخري ملاذا ألنه يعلم أنه ال فائدة من التأخري الفصل بني الفوائت 
 أول الوقت ألنه أفضل والراجح أنه لتأخري فليصلها يفسيكون على كل حال وإذا مل يكن فائدة يف ا

يصليها يف أول وقتها ألنه كما قال ال فائدة يف التأخري والتقدمي فيه فائدة وهي احلصول على فضيلة 
 أول الوقت.

 السائل: لو ذكر الفوائت يف وقت مكروه هل يصليها؟
 الشيخ: يصلي.

والوقت مل خيرج ألن الرتتيب شرط   القول ابإلعادةالسائل: إذا قلنا يشرتط الرتتيب هذا ال ينايف
 وواجب؟

الشيخ: نعم لكنه شرط يسقط ابلنسيان وليس هو شرط ال تصح الصالة إال به يعين ليس كاشرتاط 
الغسل من اجلنابة والوضوء من احلدث ووجه التفريق أن هذا يف الكيفية ال يف ذات العبادة فالعبادة 

قط وهلذا مسح فيه ابلنسيان ومسح فيه ابجلهل ومسح فيه  تقدمي وأتخري فاآلن كلها اتمة ما فيها إال
خبوف فوت وقت احلاضرة ومسح فيه على قول خبوف فوات صالة اجلماعة فإذا قيل إن هذا واجب 
أخل به ويستطيع استدراكه ابإلعادة فنقول وجوبه فيه نظر لكن حىت على القول ابلوجوب فوجوبه 

ُيكن استدراكه ابإلعادة ألن هللا مل يكلف الصالة مرتني  لصالة مثالً، والليس كوجوب التشهد يف ا
فيحتاج إىل دليل على إجياب اإلعادة فهذا يقول أان شرعت يف الصالة يف وقت مأذون يل فيه 

 فسأكمل الصالة.
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 السائل: لو أنه تذكر الفائتة بعد قوله )هللا( من تكبرية اإلحرام؟
ة ألنه ال يدخل يف الصالة حىت يتم التكبري فلو قال أمث تذكر قلنا ما دخل يف الصال الشيخ: إىل اآلن
 الغ هذا التكبري.

 
 فصل

القارئ: ومن نسي صالة من يوم ال يعلم عينها لزمه مخس صالة ينوي يف كل واحدة أهنا املكتوبة 
ثالث ما األوىل لزمه ني ال يدري أيتهليحصل له أتدية فرضه بيقني وإن نسي ظهرًا وعصرًا من يوم

 صلوات ظهراً مث عصرًا مث ظهراً أو عصرًا مث ظهرًا مث عصرًا ليحصل له ترتيبها بيقني.
الشيخ: هذا بناًء على أنه ال جيوز التحري يف هذه املسائل والصواب أنه جيوز له التحري ويعمل مبا 

ألن األصل  الظهر مث العصر ط الرتتيب وصلِّّ يغلب على ظنه فإن مل يغلب على ظنه قلنا حينئٍذ يسق
 أن الظهر هي األوىل.

 السائل: لو ترك مخس صلوات متعمدًا فهل يصح أن يقضيها؟
الشيخ: مراراً وتكراراً قواعد وجزئيات ماذا قلنا كل عبادة مؤقتة إذا أخرها عن وقتها فإهنا ال تقبل منه 

اء عليه ولكن ومل يصم فال قض رك الصيام عمداً وليس عليه إال التوبة كل عبادة حىت رمضان لو ت
عليه التوبة والقضاء هذا بناًء على أنه يقضيها ولوتعمد أتخريها أو بناًء على أنه نسي والناسي معذور 

 يقضي عرفت أو على أنه جاهل إذا قلنا أبنه ال يعذر ابجلهل يف ترك الصالة.
 

 فصل
فإن أخربه ثقة ظنه ذلك بدليل  يقن أو يغلب علىالقارئ: ومن شك يف دخول الوقت مل يصل حىت يت

عن علم عمل به وإن أخربه عن اجتهاد مل يقلده واجتهد حىت يغلب على ظنه دخوله وإن صلى فبان 
أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه ألنه صلى بعد الوجوب وإن وافق قبله مل جيزه ألنه صلى قبل 

 الوجوب.
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نه ال يصلي ألنه من شرط صحة الصالة دخول الشيخ: الصحيح أن من شك يف دخول الوقت فإ
ن قال رأيت الوقت لكن له أن يصلي بغلبة الظن أما ابلنسبة للمخرب فإن أخربه ثقة عن علم أب

الشمس غربت فله أن يصلي وإن أخربه عن اجتهاد فإنه ال يصلي بقوله ألننا نقول أنت اجتهد أيضاً 
كيف جيتهد يف دخول الوقت فإنه يتبع قوله ألن   ولكن الصحيح أنه أخربه عن اجتهاد وهو ال يعرف

قبل الوقت صارت نفاًل ولزمه القضاء وإن  هللا يقول )فَاتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( لكن إذا صلى فبان أنه
 تبني أهنا بعد الوقت فاألمر ظاهر.

 السائل: إذا كان مريضاً على فراشه أربع سنني مغمى عليه؟
 ماء ال شيء عليه.الشيخ: يف حالة إغ

 السائل: إذا صلى الفائتة مع اجلماعة مأموماً أفال يكون خمالفاً يف النية؟
 ما تضر.الشيخ: املخالفة يف النية 

 
 ابب األذان

القارئ: األذان مشروع للصلوات اخلمس دون غريها وهو من فروض الكفاية ألنه من شعائر اإلسالم 
تفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وإن أذن واحد يف املصر الظاهرة فلم جيز تعطيله كاجلهاد فإن ا

املقصود منه إال الفجر فإنه جيزئ أسقط الفرض عن أهله وال جيزئ األذان قبل الوقت ألنه ال حيصل 
األذان هلا بعد نصف الليل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إن بالاًل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت 

( متفق عليه، وألنه وقت النوم فيحتاج إىل التأذين قبل الوقت لينتبه النائم يؤذن ابن أم مكتوم
قبل الوقت إال من يتخذه عادة ألن ال يغر الناس  ويتأهب للصالة خبالف سائر الصلوات وال يؤذن

ويكون معه من يؤذن يف الوقت كفعل بالل وابن أم مكتوم وال جيوز تقدمي اإلقامة على الوقت ألهنا 
 فتتاح الصالة وال تفتتح قبل الوقت.تراد ال

 الشيخ: قول املؤلف رمحه هللا مشروع للصلوات اخلمس يعين ومنها اجلمعة كما هو معروف.
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وقوله رمحه هللا إنه ال جيزئ قبل الوقت إال الفجر فيه نظر فالصواب أنه ال جيزئ إال بعد دخول وقت 
ليل( بني النيب صلى هللا عليه وسلم العلة إن بالاًل يؤذن بيف غريها وحديث )الصالة ال يف الفجر وال 

يف ذلك وقال )إن بالاًل يؤذن بليل ليوقظ انئمكم ويرجع قائمكم( ال للصالة ولكن ألجل أن يوقظ 



النائم ليتسحر ويرجع القائم يتسحر والدليل على هذا أنه ال جيزئ قبل الوقت حىت يف الفجر قول 
)إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم( إذا حضرت ملالك بن حويرث  ى هللا عليه وسلمالنيب صل

وهي ال حتضر إال بعد دخول الوقت وألن األذان إعالم بدخول الوقت فكيف يصح قبله لكن 
املؤلف رمحه هللا قال ويكون معه من يؤذن يف الوقت ألنه إذا أذن قبل الوقت وال يوجد من يؤذن 

ن قبله ألهنم ليس عندهم ساعات يعرفون هبا يف عهد املؤلف ومى الناس ال سيما بعده التبس عل
 الوقت.

 السائل: قوله أبن األذان من الشعائر الظاهرة دليل على وجوهبا؟
الشيخ: نعم بل كان الرسول عليه الصالة والسالم إذا بيت قوماً انتظر فإن أذنوا مل يقاتلهم وإن مل 

ل من تركها قتاًل إما كفرًا أو حداً كما ليس يقاتل بل يقتفيقتل من تركها  يؤذنوا قاتلهم أما الصالة
 سبق.

السائل: قول املؤلف من نسي صالة من يوم ال يعلم عينها لزمه مخس صلوات أال يتعارض مع 
 املذهب من عدم تعيني الصالة ويصلي يف فرض الوقت بل جيب عليه مخس صلوات فقط؟

زم تعني ال يكفي أن ينوي فرض ر ظهرًا املذهب الجيب أن ينوي الظهالشيخ: جيب أن يعني لكن ال 
الوقت لكن على القول الذي اخرتانه وهو قول بعض األصحاب وهو ابن شاقال قال جيزئ أن تنوي 

 فرض الوقت.
 

 فصل
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القارئ: ويذهب أبو عبد هللا إىل أذان بالل الذي أمرِّيَهم عبد هللا بن زيد كما روي عنه أنه قال ملا أمر 
جلمع الصالة طاف يب وأان انئم رجل ول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناقوس ليضرب به للناس رس

حيمل انقوساً فقلت اي عبد هللا أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إىل الصالة قال أفال 
أكرب أشهد أن أدلك على ما هو خري من ذلك فقلت بلى فقال تقول هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا 

 أشهد أن حممداً رسول هللا أشهد أن حممدًا رسول هللا حي على ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا
الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا قال مث 

كرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا أشهد استأخر عين غري بعيد مث قال تقول إذا أقمت الصالة هللا أ



 رسول هللا حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا أكرب أن حممداً 
هللا أكرب ال إله إال هللا فلما أصبحت أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربته مبا رأيت فقال )إهنا 

رواه أبو ل فألق معه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صواتً منك( لرؤاي حق إن شاء هللا فقم مع بال
داوود فهذا صفة األذان واإلقامة املستحب ألن بالاًل كان يؤذن به حضرًا وسفرًا مع رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم إىل أن مات وإن رجع يف األذان أو ثىن اإلقامة فال أبس ألنه من االختالف املباح 
وم مرتني ملا روى أبو ل يف أذان الصبح بعد حي على الفالح الصالة خري من النويستحب أن يقو 

حمذورة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له )إن كان يف أذان الصبح قلت الصالة خري من 
النوم مرتني( رواه النسائي ويكره التثويب يف غريه ملا روى بالل قال )أمرين رسول هللا صلى هللا عليه 

ابن ماجة ودخل ابن عمر مسجداً يصلى لم أن أثوب يف الفجر وهناين أن أثوب يف العشاء( رواه وس
 فيه فسمع رجاًل يثوب يف أذان الظهر فخرج وقال أخرجتين البدعة.
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 فائدة: هناك فرق بني أمرِّيَه وأمرِّْيه أمرِّيَه فعل مضارع وأمرِّْيه فعل ماضي مبين للمجهول.
ة يف املنارة وأشد من ذلك بدعة من إذا أذن قال الصالة الصالة الصالة الصال الشيخ: وأشد من

ْذ َوَلدًا َومَلْ َيكمْن َلهم َشرِّيٌك يفِّ اْلممْلكِّ َومَلْ يَ  ٌّ ذلك أيضاً من إذا أذن قرأ )احْلَْمدم َّللَِِّّّ الَّذِّي مَلْ يـَتَّخِّ كمْن َلهم َويلِّ
ْهم َتْكبِّريًا( وكذ وسلم على نبينا حممد  لك أيضاً هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا وصلى هللامَِّن الذُّلِّّ وََكربِّّ

 وغري ذلك من البدع اليت أحدثت كل هذه ينهى عنها.
الرتجيع أن أييت ابلشهادتني سراً مث أييت هبما جهرًا ترجيع ومسي ترجيعاً ألنه رجع بعد أن قال أشهد أن 

سرًا مث رجع أشهد أن حممداً رسول هللا أشهد أن حممدًا رسول هللا  ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا
فالرتجيع ثبت يف أذان أيب حمذورة وعدمه ثبت يف أذان بالل وهلذا قال العلماء إن كاًل من الرتجيع 

 وعدمه سنة فينبغي أن أييت ابلرتجيع أحياانً وبعدمه أحياانً 
 ني سرًا ألهنما مفتاح اإلسالم فيذكرمها أوالً سرًا مثوفائدة الرتجيع قالوا من أجل اإلخالص ابلشهادت

 يذكرها جهراً.
 السائل: قلنا إن أذان الفجر ما يصح إال بعد دخول الوقت واملؤذنون يؤذنون قبل الوقت؟

 الشيخ: ال املؤذنون اآلن يؤذنون على أن الوقت دخل لكن اخلطأ من التقومي.
 



 فصل
فأذن( مث  نيب صلى هللا عليه وسلم فاتته الصبح فقال )اي بالل قمالقارئ: ويسن األذان للفائتة ألن ال

 صلى ركعتني مث أقام مث صلى الغداة متفق عليه.
 الشيخ: عندكم متفق عليه أان عندي رواه أبو داوود وروى حنوه أمحد والنسائي.
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ابن مسعود أن املشركني القارئ: وإن كثرت الفوائت أذن وأقام لألوىل مث أقام لليت بعدها ملا روى 
لليل ما شاء هللا مث أمر بالالً ت حىت ذهب من اشغلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أربع صلوا

فأذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر مث أقام فصلى املغرب مث أقام فصلى العشاء رواه 
 صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر األثرم وإن مجع بني الصالتني فكذلك ملا روى جابر أن النيب

للفائتة أو اجملموعتني يف وقت األخرية منهما  والعصر بعرفة أبذان وإقامتني رواه مسلم فإن ترك األذان
فال أبس ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى املغرب والعشاء إبقامة لكل صالة من غري أذان 

 متفق عليه.
يعرب هبا رمحه هللا وهذا عيب عند احملدثني أن يقول للحديث الصحيح الشيخ: قال روي وهذا دائماً 

التمريض وال تكون إال يف األحاديث الضعيفة واملؤلف رمحه هللا أحياانً يقول روي ألن روي من صيغة 
 روى وجيزم وهو ضعيف وأحياانً يقول روي وهو صحيح واإلنسان بشر.

 
 فصل

اقل وال يصح من كافر وال طفل وال جمنون ألهنم من غري القارئ: وال يصح األذان إال من مسلم ع
 ساء.أهل العبادات وال يشرع األذان للن

 الشيخ: ومن ابب أوىل أنه ال يصح من الشريط وال جيزئ ألن الشريط ليس من ذوي العبادة.
 السائل: يف األردن يوجد جهاز مركزي إذا حان وقت األذان يضغط الزر ويؤذن اجلهاز يف مجيع هذه

 املساجد بدون مؤذن؟
 الشيخ: بدون مؤذن ما جيوز.

 ا؟السائل: إذا أذن مؤذن واحد للمساجد كله
 الشيخ: لو كان مؤذن ما فيه أبس والبلد الواحد ال ختتلف فيه املواقيت.



 السائل: الشرط البد أن يكون عاقل مسلم مع أن املقصود من األذان هو اإلعالم؟
حيصل ببوري السيارة األذان ذكر هلل عز وجل وأطول الناس الشيخ: على كل حال حىت اإلعالم 

 أعناقاً يوم القيامة املؤذنون.
 السائل: ال يتعارض مع الشريط، الشريط حيصل فيه فهو عبادة.

 الشيخ: ال ما هو عبادة الشريط حكاية صوت مؤذن وليس مؤذن.
 السائل: أليس شرطاً أن يكون مسلماً عاقاًل؟
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 ط ليس مسلم عاقل.لكن الشري الشيخ: بلى
القارئ: وال يشرع األذان للنساء وال اإلقامة وال يصح منهن ألنه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من 

 نه ال يعلم كونه رجال.أهل ذلك وال اخلنثى املشكل أل
ويف أذان الفاسق والصيب العاقل وجهان أحدمها يصح ألنه مشروع لصالهتما ومها من أهل العبادات 

 ثاين ال يصح ألنه إعالم ابلوقت وال يقبل فيه خربمها.وال
 ان الفاسق وأذان الصيب.الشيخ: قوله يف أذان الفاسق والصيب الصحيح القول األول أنه يصح أذ

ئ: ويف األذان املمَلحَّن وجهان أحدمها يصح ألنه أتى به مرتباً فصح كغريه والثاين ال يصح ملا القار 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤذن يطرب فقال النيب صلى هللا عليه روى ابن عباس قال كان لرس

 فال تؤذن( رواه الدارقطين.وسلم )األذان سهل مسح فإن كان أذانك سهاًل مسحاً وإال 
 
 لسائل: أذان التلحني أو اللحن يف الكالم؟ا

 فيه وجهان.الشيخ: ال املمَلحَّن هو املمَطرَّب به الذي جيعله اإلنسان كاألغنية يقول إن 
 السائل: ما هو الرد على قوهلم )إنه إعالم وال يقبل فيه خربهم(؟

غري وقته لعلم الناس   م له عالمات ظاهرة لو أذن يفالشيخ: الرد عليهم أن األذان إعالم لكنه إعال
 كذهبما وألن الكذب يف هذا بعيد جداً.

فلم ُينع صحته كاحلدث األصغر القارئ: ويف أذان اجلنب وجهان أحدمها يصح ألنه أحد احلدثني 
 والثاين ال يصح ألنه ذكر مشروع للصالة يتقدمها أشبه اخلطبة.

ه وسلم قال )أحببت أن ال أذكر هللا ينبغي ألن النيب صلى هللا عليالشيخ: الصحيح الصحة لكنه ال 



هذا قياس إال على طهر( وأما التعليل لعدم الصحة أبنه ذكر مشروع للصالة يتقدمها أشبه اخلطبة ف
 على غري متفق عليه ألنه قد يقول قائل حىت اخلطبة تصح من اجلنب ما املانع.

 
 فصل
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القارئ: ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا ألنه مؤمتن على األوقات صيتا ألن النيب صلى هللا عليه 
أبلغ يف  وود وألنهاه أبو داوسلم قال لعبد هللا بن زيد )ألقه على بالل فإنه أندى صواتً منك( رو 

اإلعالم املقصود لألذان وأن يكون عاملاً ابألوقات ليتمكن من األذان يف أوائلها وأن يكون بصريا ألن 
األعمى ال يعلم إال أن يكون معه بصري يؤذن قبله كبالل مع ابن أم مكتوم فإن تشاح اثنان يف األذان 

بالاًل على عبد هللا بن زيد لكونه وسلم قدم  عليه قدم أكملهما يف هذه اخلصال ألن النيب صلى هللا
 أندى صواتً وقسنا عليه ابقي اخلصال.

الشيخ: قوله ويستحب املؤذن أن يكون أميناً ألنه مؤمتن وقد سبق أن املؤلف رمحه هللا ذكر يف أذان 
لثاين  خربه واالفاسق وجهني فينبغي أن يكون يف أذان غري األمني وجهان ألن من ال يؤمتن ال يوثق يف

ل أن يكون صيتاً هذا واضح أنه أفضل والثالث أن يكون عاملاً ابألوقات هذا لو قيل إنه شرط يقو 
لكن نقول مننع من اشرتاطه ألنه قد يعلم الوقت بغريه فابن أم مكتوم ال يؤذن حىت يقال له أصبحت 

 أصبحت.
و يعلم الناس ما يف ه وسلم )لهللا علي القارئ: فإن استواي يف ذلك أقرع بينهما لقول رسول هللا صلى

النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا( متفق عليه وتشاح الناس يف األذان 
يوم القادسية فأقرع بينهم سعد وعنه يقدم من يرضاه اجلريان ألن األذان إلعالمهم فكان لرضاهم أثر 

ن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يؤذن له اآلخر أل حدمها بعديف التقدمي وال أبس أن يؤذن اثنان أ
 بالل وابن ام مكتوم إذا نزل هذا طلع هذا وال يسن أكثر.
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الشيخ: حديث بالل هذا ينزل وهذا يطلع فيه نظر والصواب أن بينهما مدة ألن قوله )إن بالاًل 
ابن أم مكتوم( لو كان ا أذان يؤذن بليل ليوقظ انئمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حىت تسمعو 

بينهما هذه املدة الوجيزة مل يقل ليوقظ انئمكم ويرجع قائمكم ألن النائم لو استيقظ ماذا يتمكن منه 
والقائم لو رجع ليتسحر فماذا يتمكن فالصواب أن بينهما مدة تسع السُّحور وأما قوله وال أبس أن 

إنه فيه أبس ألهنم يقولون إن اجتماعهم ال تمعوا فيؤذن اثنان أحدمها بعد اآلخر ظاهره أهنم لو اج
فائدة منه لكن إذا كانوا واحدًا بعد واحد فالذي مل يسمع األول يسمع الثاين أما أن يؤذنوا بصوت 

واحد فال فائدة من ذلك وهذا يف املسجد الواحد صحيح أن يؤذن اثنان بصوت واحد هذا ال وجه 
وله جهات واسعة حبيث يؤذن هذا ابجلهة الشمالية واسعاً له وال داعي له إال أن يكون املسجد 

والثاين يف اجلنوبية ليسمع الشمايل أهل الشمال واجلنويب أهل اجلنوب فهذا نعم ال أبس به واملهم أنه 
إذا مل تدعم احلاجة إىل التعدد فإنه ال حاجة إليه، لو قال قائل يف عهدان إذًا نقول أكثر املؤذنني يكره 

 ن يسمع إىل حد بعيد قلنا لكن هؤالء يؤذنون بصوت واحد كل واحد يف مسجده.املكرفو أذانه ألن 
 القارئ: وال يسن أكثر من هذا إال أن تدعو إليه حاجة فيجوز ألن عثمان اختذ أربعة مؤذنني.

 
ن ال يصح أن يؤذن؟  السائل: هل املمَلحِّّ

 الشيخ: ال، يكره.
 هل يقدم على غريه؟ ان ملحنالسائل: لو كان امللحن يرضاه الناس واألذ

 الشيخ: ال يقبل رضاهم.
 

 فصل
القارئ: يستحب أن يؤذن قائماً لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لبالل )قم فأذن( وألنه أبلغ يف 

 اإلمساع فإن أذن قاعدًا أو راكباً يف السفر جاز ألن الصالة آكد منه وهي جتوز كذلك.
ما الفريضة ال جتوز قاعدًا من غري عذر وال على الراحلة افلة وأالشيخ: قوله وهي جتوز كذلك يعين الن

 من غري عذر.
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القارئ: وأن يؤذن على موضع عال ألنه أبلغ يف اإلعالم وروي أن بالاًل كان يؤذن على سطح امرأة 
وته ل للمؤذن )يغفر له مد صويرفع صوته ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قا

 بس( رواه أبو داوود.ويشهد له كل رطب واي
 الشيخ: وألنه أبلغ يف اإلعالم أيضاً.

 القارئ: وال جيهد نفسه فوق طاقته لئال ينقطع صوته ويؤذي نفسه.
الشيخ: ولقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حني رفع الناس أصواهتم ابلتكبري )أيها الناس 

يل وتعليل الدليل ما ذكرت والتعليل ما ذكره وا عليها إذاً عندان دلا على أنفسكم( يعين هوناربعو 
 املؤلف أن ينقطع صوته ويتأذى.

القارئ: وإن أذن لفائتة أو لنفسه يف مصر مل جيهر ألنه ال يدعو أحدا ورمبا غر الناس وإن كان يف 
رفع صوتك فإنه نمك أو ابديتك فأذنت فاالصحراء جهر يف الوقت فإن أاب سعيد قال إذا كنت يف غ

مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهدوا له يوم القيامة مسعته من رسول هلل ال يسمع 
 صلى هللا عليه وسلم رواه البخاري.

الشيخ: وهذا يدل على بطالن تعليل املؤلف يف قوله ألنه ال يدعو أحدًا فإن هذا الذي يف غنمه ال 
يغر الناس فهذا صحيح إذا أذن يف غري ما التعليل الثاين أنه مع ذلك أمر أبن جيهر وأيدعو أحدًا و 

 الوقت مثاًل كرجل انم ومل يستيقظ إال يف أثناء الوقت فهذا لو أذن لغر الناس.
القارئ: ويستحب أن يؤذن متوضئا ألن أاب هريرة قال ال يؤذن إال متوضئ وروي مرفوعاً أخرجه 

على الصالة ويسارًا إذا قال تفت ُييناً إذا قال حي يؤذن مستقبل القبلة ويلالرتمذي ويستحب أن 
حي على الفالح وال يزيل قدميه وجيعل أصبعيه يف أذنيه ملا روى أبو جحيفة قال أتيت النيب صلى هللا 

 عليه وسلم وهو يف قبة محراء من أدم وأذن بالل فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول ُييناً ومشاالً 
 لفظ ومل يستدر وأصبعاه يف أذنيه رواه الرتمذي. ى الفالح متفق عليه ويفحي على الصالة حي عل

 الشيخ: وألن وضع األصبعني يف األذنني يزيد يف قوة الصوت كما هو جمرب.
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القارئ: ويستحب أن يرتسل يف األذان وحيدر اإلقامة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )اي بالل 
م الغائبني والرتسل فيه أبلغ يف قمت فاحدر( رواه أبو داوود وألن األذان إعالإذا أذنت فرتسل وإذا أ

 اإلمساع واإلقامة إعالم احلاضرين فلم حيتج إىل الرتسل فيه ويكره التمطيط والتلحني ملا تقدم.



 
السائل: قول الفقهاء ويسن أن يقيم من أذن يف مكانه إن سهل من أين أخذوه وبالل يؤذن على 

 .سطح امرأة
يف املكان الذي كان يؤذن فيه ألنه قال اي رسول هللا ال  الشيخ: وكان أيضاً يقيم على سطح امرأة أو

 تسبقين آبمني وهذا يدل على أنه يؤذن من مكان بعيد.
 السائل: هل يستحب االلتفات ُييناً ومشاالً واآلن يوجد املايكرفوانت؟

االً اخنفض ناً ومشااًل رمبا نقول لو التفت ُييناً ومشالشيخ: ال أظنها، اآلن ال فائدة من االلتفات ُيي
 صوتك إذا كان الالقط أمامك.

 السائل: إذا املؤذن يؤذن وحصل له يف أثناء األذان عذر وما أكمل األذان؟
 الشيخ: يبتدأ من جديد.

 
 فصل

يه سكواتً طويالً القارئ: وال يصح األذان إال مرتباً متواليا ألنه ال يعلم أنه أذان بدوهنما فإن سكت ف
أذان غريه ألنه عبادة بدنية فلم ينبِّ فعله على فعل غريه كالصالة فإن  أعاد وال يصح أن يبين على

أغمي عليه مث أفاق قريباً بىن وإن طال الفصل ابتدأ لتحصل املواالة وإن ارتد يف أثنائه بطل أذانه 
 َك(.لقول هللا تعاىل )لَئِّْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَملم 

اء قد ال تفعل ارتد يف األذان مثاًل يقول أشهد أن حممدًا الشيخ: العلماء رمحهم هللا يصورون أشي
رسول هللا مث يقول يف نفس الوقت أشهد أن حممداً كاذب ارتد اآلن البد أن يستأنف األذان ألنه 

 بطل واملسألة فرضية.
لك خالله ابملواالة وإن كان يسرياً بىن ألن ذالقارئ: ويكره الكالم فيه فإن تكلم بكالم طويل ابتدأ إل

ال يبطل اخلطبة وهي آكد منه إال أن يكون كالماً حمرماً ففيه وجهان أحدمها ال يبطل ألنه ال خيل 
 ابملقصود والثاين يبطل ألنه فعل حمرماً فيه.
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رم فيبطل األذان هذا قول الشيخ: مثالً يف أثناء أذانه اغتاب أحدًا من الناس وهو يؤذن هذا قول حم
ىل امرأة نظر شهوة وهي أجنبية عنه يف ئه مثل أن ينظر إوالقول الثاين ال يبطل وإن فعل حمرماً يف أثنا



أثناء األذان فإنه ال يبطل ألن الفعل ال يفصل بني أجزاء األذان خبالف القول أما الصحيح يف القول 
 قول حمرم لكنه ال يقطع املواالة ألنه يسري. احملرم وهللا يف نفسي من البطالن شيء ألن هذا
لى الردة وهم استدلوا على بطالن األذان بقوله تعاىل السائل: يشرتط لبطالن عمل املرتد أن ُيوت ع

 )لَئِّْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَملمَك( مبجرد الردة؟
َتدِّْد مِّْنكمْم َعْن دِّينِّهِّ فـََيممْت َوهمَو الشيخ: يشرتط لبطالن عمله أن ُيوت على الردة لقوله تعاىل )َوَمْن يـَرْ 

ْم( ال شك لكن هو ارتد يف أثناء العبادة فبطلت العبادة فال يبين ولو َكافٌِّر فَأمولَئَِّك َحبَِّطْت َأْعَماهلمم 
 اتب يف احلال.

 السائل: لو ارتد وقد حج قبل االرتداد مث اتب؟
األوىل أما بطالن األذان ألنه يف أثنائه لو أذن  الشيخ: ما يبطل احلج وال الصوم األول وال الصالة

ما يبطل يبطل أذان الظهر الذي حصل فيه الردة واحلج إذا للفجر وارتد يف أذان الظهر أذان الفجر 
ارتد فيه بطل احلج فأنتم البد أن تعرفوا أن الردة يف أي عمل إذا وقعت يف أثنائه أبطلته مهما كان 

 و أي شيء.العمل صيام أو صالة أو حج أ
 

 فصل
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القارئ: يستحب أن يؤذن يف أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصالة فيتهيؤوا هلا وقد روي أن بالالً  
ماجة ويؤخر اإلقامة ملا روى جابر  كان يؤذن يف أول الوقت ال خيرم ورمبا أخر اإلقامة شيئاً رواه ابن

 أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبالل )اجعل بني
ء لقضاء حاجته( رواه أبو داود وألن اإلقامة الفتتاح والشارب من شربه واملعتصر إذا دخل اخلال

فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة ملا روى أبو  الصالة فينبغي أن تتأخر قدرًا يتهيؤون فيه للصالة
ل )جلوس املؤذن بني األذان واإلقامة يف املغرب سنة( رواه هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

ب أن يقيم يف موضع أذانه إال أن يشق عليه لكونه قد أذن يف مكان بعيد متَّام يف الفوائد، ويستح
لم )ال تسبقين آبمني( رواه أبو داوود ألنه لو أقام يف موضع صالته لقول بالل للنيب صلى هللا عليه وس

ويستحب ملن أذن أن يقيم ملا روى زايد بن احلارث الصَُّدائي أنه أذن فجاء بالل  مل خيف سبقه بذلك
يم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم( من املسند رواه أبو ليق



 مذي وابن ماجة وإن أقام غريه جاز ملا روى أبو داوود يف حديث األذان أن النيب صلى هللاداوود والرت 
وأان كنت أريده قال  عليه وسلم قال )ألقه على بالل( فألقاه عليه فأذن بالل فقال عبد هللا أان رأيته

 )فأقم أنت(.
 

 ارج؟السائل: بعض املساجد تكون اإلقامة ابملكريفوانت خارجية فتسمع يف اخل
 الشيخ: ما فيه أبس الذي نرى فيه أبس الصالة يف امليكرفوانت هي اليت تشوش.

 ائل: لو أقام أحد غري املؤذن هل تصح اإلقامة؟الس
أو تشاح حبيث أييت واحد يقيم قبل وقت اإلقامة مراغمة الشيخ: نعم تصح ما مل يكن هناك فتنة 

 خرج لشغل أو غريه فال أبس. للمؤذن هذا ال جيوز لكن لو فرض أن املؤذن أقام مث
 السائل: من املسند هل يعين مسند اإلمام أمحد؟

 عم ومل يقل رواه اإلمام أمحد وهذا تنويع عبارة ومر علينا مثل هذهالشيخ: ن
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 السائل: لو صلى الناس إبقامة مسجد آخر؟
 الشيخ: ال، يقيمون هم اإلقامة للحاضرين.

 
 فصل

آخر ما عهد إيل النيب  القارئ: وال جيوز أخذ األجرة عليه ملا روى عثمان بن أيب العاص أنه قال إن
خذ على األذان أجراً( قال الرتمذي هذا حديث حسن عليه وسلم )أن اختذ مؤذانً ال أيصلى هللا 

وألنه قربة لفاعله أشبه اإلمام وإن مل يوجد من يتطوع به رزق اإلمام من بيت املال من يقوم به ألن 
للمصلحة فال  د متطوع به مل يـمْرَزق ألن املالاحلاجة داعية إليه فجاز أخذ الرَّْزق عليه كاجلهاد وإن وج

 يعطى يف غري مصلحة.
الشيخ: ألن املال يعين بيت املال إمنا يكون ملصاحل املسلمني فإذا وجد من يتطوع ابألذان فال جيوز 

أن يقيم شخصاً يؤذن ونعطيه من بيت املال ألن يف هذا إضاعة لبيت املال وطبقوا هذه املسألة على 
مني ملصاحلهم مني من أوجب الواجبات ألنه للمسلمني اليوم فإن حفظ مال بيت املسلواقع املسل

 الدينية والدنيوية وال جيوز أن يبذل إال عند احلاجة إليه.



السائل: إذا جاز أن يعطى للمؤذن مااًل إذا مل جيد من يتطوع كيف يوجه حديث )واختذ مؤذانً ال أيخذ 
 على أذانه أجراً(
فإنه يرتب مؤذن ى أن تؤذن بكذا وكذا أما الثاين ملؤاجرة أن يقول أان أستأجرتك علالشيخ: األجر: ا

يؤذن ويؤخذ من بيت املال ويعطى إايه مثل عمل الناس اليوم ما أيخذه املأذنون واألئمة فهو من هذا 
الباب وإن قيل إنه أتى للمال فال يسمى مستأجر بل يسمى أخذ أعطية من بيت املال يعطى من 

أنه قام مبصلحة من مصاحل  ال يعطيه على أنه أجري يعطيه علىاملال والذي يعطيه من بيت املال بيت 
 املسلمني وهلذا لو ترك األذان يوماً أو يومني مل خيصم عليه لكن لو كان أجريًا خصم عليه.

 السائل: إن اتفق جمموعة من الناس أبن يعطوا مبلغاً معيناً ملن يؤذن هلم؟
  حرج.دام ليس بينهم عقد اتفاق أجرة فالالشيخ: يصح ما 

 خذ مااًل األجر؟السائل: هل للمؤذن الذي أي
 الشيخ: فهو على حسب النية إذا أذن ليأخذ ليس له أجر وإن أخذ ليؤذن فال أبس.

 
 فصل
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القارئ: ويستحب ملن مسع املؤذن أن يقول مثل ما يقول ملا روي أبو سعيد أن النيب صلى هللا عليه 
عند احليعلة ال حول وال قوة إال  لوا مثل ما يقول( متفق عليه ويقولوسلم قال )إذا مسعتم النداء فقو 

 ابهلل ملا روى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 [ يوجد سقط يف القراءة إىل هناية الفصل ].

حيح أنه الشيخ: ........ األصل األمر فيجب على من مسع املؤذن أن يقول مثل قوله والص
رْكاً يف أجر املؤذن فإن األذان ال يكون  مستحب وفيه بيان فضل هللا عز وجل حيث جعل للسامع شِّ

لكل واحد ولكن من مسع فتابع حصل له هذا األجر وعلم من كالم املؤلف أنه ال يستحب أن يقول 
ليست أذاانً ال حقيقة مع املقيم مثل ما يقول ألنه أمر ملن مسع املؤذن أن يقول مثل ما يقول واإلقامة 

ديث أنس ابن مالك رضي هللا عنه )أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة( ففرق وال حكماً حل
بينهما ولقول النيب عليه الصالة والسالم )إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( وقال )إذا 

كم ما يقول وفرق بني حكم اإلقامة وح مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة( ومل نؤمر أبن نقول مثل



األذان فيمن مسعهما وقد ورد يف هذا حديث لكنه حديث ضعيف أن اإلنسان يقول مثل ما يقول 
املقيم لكنه ضعيف ال تقم به حجة وقال بعض العلماء إنه يقول مثل ما يقول املقيم حلديث )بني كل 

 أذانني صالة(.
امة أذاانً فيقال إن هذا من وا مثل ما يقول املؤذن( فسمى اإلقوالرسول يقول )إذا مسعتم املؤذن فقول

ابب التغليب ألن اإلقامة هلا لفظ خاص ومعىن خاص وحكم خاص فهي مباينة لألذان لكن إذا 
ذكرت معه على سبيل التغليب فهذا سائغ يف اللغة العربية وفهم من سياق املؤلف رمحه هللا حديث 

حمد رسوالً وابإلسالم ديناً تكون أشهد( أن قول رضيت ابهلل رابً ومب )من قال حني يسمع النداء وأان
 عند قول أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا رسول هللا فهااتن مسألتان.
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املسألة الثالثة أن من مسعه وهو يصلي فإنه ال جييب ألن ذلك يشغله عن صالته وقال شيخ اإلسالم 
الة فليكن مشروعاً كما شرع ولو كان يف الصالة ألن ذلك ذكر وجد سببه يف الصرمحه هللا بل جييب 

للعاطس أن حيمد هللا وكما شرع ملن استوىل عليه الشيطان يف صالته أن يتعوذ ابهلل من الشيطان 
الرجيم ولكنه فيما نرى قياساً مع الفارق ألن احلمدلة عند العطاس واالستعاذة ابهلل من الشيطان 

عليها الذي سيأخذ منك وقتاً وأما الثانية هذه األوىل قليلة ال تشغل فال يصح قياس األذان الرجيم 
 فهي ملصلحة الصالة وهي االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم عند تسلط الشيطان عليه.

املسألة الرابعة إذا تعدد املؤذنون فهل جنيب كل مؤذن؟ نقول ظاهر احلديث )إذا مسعتم املؤذن( عام 
اثنياً واثلثاً ما مل يصلِّّ فإن صلى الصالة اليت فعلها  وقد قال الفقهاء رمحهم هللا يسن أن جييب املؤذن

فإنه ال جييب املؤذن الذي يؤذن هلا وعللوا ذلك ألنه غري مدعو هبذا األذان ألنه قد أدى الفريضة 
 عند قول املؤذن حي على فإذا كان غري مدعو هلذا األذان فال وجه لقوله ال حول وال قوة إال ابهلل

يسن له إجابة املؤذن إذا كان قد صلى والراجح أنه ال جييب إذا صلى وأنه الصالة وعلى هذا فال 
قبل جييب كلما مسع لكن إذا اختلطت أصواهتم وصاروا يؤذنون مجيعاً فإنه جييب من بدأ أوالً فإن 

ن ُيكنه إدارك صوت األول الذي شرع يف غلبه الثاين بصوته أجاب الثاين وعدل عن األول أما إذا كا
 يستمر عليه.إجابته فل

املسألة اخلامسة أنه يستحب الدعاء بني األذان واإلقامة سواء كنت يف صالة أو يف غري صالة بل إذا  
كنت يف صالة فإنه يتأكد أكثر إذا سجدت لتجمع بني سبيب اإلجابة ومها الزمن واهليئة الزمن بني 



 هليئة السجود.األذان واإلقامة وا
ذن هللا أكرب هللا أكرب فقال أحدهم هللا أكرب هللا أكرب( ما يؤخذ منه السائل: يف احلديث )إذا قال املؤ 

 استحباب أن يصل املؤذن التكبري األول ابلتكبري الثاين يف األذان؟
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السالم أنه جيوز أن الشيخ: حيتمل هذا وحيتمل غريه لكن وصل التكبري ثبت عن النيب عليه الصالة و 
 تصل التكبريتني األوليني بعضهما ببعض.

 سه؟املؤذن نف السائل: هل جييب
الشيخ: ظاهر كالم املؤلف ال ألنه قال يسن لسامعه وهو أيضاً ظاهر احلديث )إذا مسعتم املؤذن 

صلى على  فقولوا مثل ما يقول( واملؤذن ال حاجة إىل أن يقول مثل ما يقول فهو الذي كربَّ وأذن فإذا
 النيب صلى هللا عليه وسلم وسأل هللا الوسيلة حصلت له.

 ة ماالراجح فيها؟السائل: إجابة اإلقام
 الشيخ: أنه ال جييب لوصح احلديث فيها لقلنا به.

 
 ابب

 شرائط الصالة
القارئ: وهي ستة الطهارة من احلدث لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ال يقبل هللا صالة بغري 

احليض ر( رواه مسلم والثاين الطهارة من النجس لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ألمساء يف دم طهو 
)حتيه مث اقرصيه مث اغسليه وصلي فيه( فدل على أهنا ممنوعة من الصالة فيه قبل غسله فمىت كانت 

 عليه يف بدنه أو ثيابه جناسة مقدور على إزالتها غري معفو عنها مل تصح صالته.
 

ابب شرائط : أواًل شرائط الصالة، شرائط: مجع شريطة وشروط مجع شرط وهلذا عندي الشيخ
 وهي ست عندي للتأنيث وهي نسخة. الصالة

املؤلف رمحه هللا بني شروط الصالة وهي ما تتوقف عليه صحتها أي صحة الصالة منها الطهارة من 
لموا( الثاين اجتناب الطهارة احلدث وهي فعل مأمور )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا  قمْمتمْم إِّىَل الصَّالةِّ فَاْغسِّ

ه هللا بدم احليض أن الرسول عليه الصالة والسالم أمر بغسله مث الصالة من النجس واستدل له رمح



فيه ولكن املؤلف قال الطهارة من النجس يف بدنه أو ثيابه وبقي موضع اثلث وهو مكان صالته 
 هذه املواطن الثالثة البدن والثوب واملكان.فيجب اجتناب النجاسة يف 

سة يف جسمه إال بعد الصالة فصالته صحيحة أال يدل السائل: إذا صلى وهو ال يعلم أن هناك جنا
 هذا على أهنا واجبة وليست شرطاً.
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الشيخ: هي شرط الصحة مع الذكر والعلم فالظاهر أهنا شرط ألن الرسول قال يف اجتناب النجاسة 
فيه وألن جربيل أتى النيب صلى هللا عليه وسلم حني صلى يف نعل  )مث صلي فيه( بعدما يزيلها يصلي

فيهما قذر فخلعهما ويرى بعض العلماء كالشوكاين أن اجتناب النجاسة ليس شرطاً للصالة ولكنه 
 واجب والذي يظهر لنا أنه شرط والبد منه.

ا يقول( هذه يف نفس )إذا مسعتم النداء فقولوا مثل مالسائل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 احلروف والرتتيب فقط أم أيضاً يف رفع الصوت؟

الشيخ: يف احلروف والرتتيب صحيح أما يف الصوت فال، ووجه ذلك عمل الصحابة رضي هللا عنهم 
ا يرفع فما كان كل واحد منهم يرفع صوته حىت يكون كاملؤذن فهذه واحدة والتعليل أن املؤذن إمن

 ُيكن حصول اإلعالم إال برفع الصوت وأما هذا فيتابع من أجل األجر، صوته إلعالم الناس إذ ال
 وال يقول مع املؤذن ألنه ال يصدق عليه أنه قال هللا أكرب حىت يتم هللا أكرب.

 السائل: ذكر املؤلف أن هناك جناسة غري معفو عنها فهل هناك جناسة معفو عنها؟
جس معفو عنه اليسري عند شيخ اإلسالم كل شيء دم الذي مر علينا يسري الدم النالشيخ: يسري ال

يشق فهو معفو عن يسريه بل عنده رمحه هللا كل النجاسات معفو عن يسريها إمنا على املذهب منها 
 ما يعفى عن يسريه كالدم ومنها ما ال يعفى عن يسريه كالبول.

ته ألن ذلك يبيح ترك قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صالالقارئ: وإن جرب عظمه بعظم جنس مل يلزمه 
التطهر من احلدث وهو آكد وحيتمل أن يلزمه قلعه إذا مل خيف التلف ألنه ال خياف التلف أشبه إذا مل 

 خيف الضرر.
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الشيخ: مثال ذلك رجل انكسر زنده فأويت بعظم كلب فأحلق به وجرب فإنه ال جيب عليه قلعه مع 
يقال إنه ال جيب  ما ذكره املؤلف من احتمال وجوب القلع فهذا احتمال ضعيف جدًا بلالضرر و 

قلعه مع الضرر وهو الصواب وأما إن مل يتضرر حبيث أمكن أن نقلع هذا العظم النجس وجنعل بدله 
عظماً طاهرًا وجب ذلك أما اآلن وهلل احلمد بعد تقدم الطب صاروا يضعون بدله إما بالستيك أو 

 أو ما أشبه ذلك.حديد 
صلت يف معدته فصارت كاملستحيل يف املعدة وإن القارئ: وإن أكل جناسة مل يلزمه قيئها ألهنا ح

عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطاً أو حنو ذلك صلى وال إعادة 
فيه ألن سرت العورة آكد عليه ألنه شرط عجز عنه فسقط كالسرتة وإن مل جيد إال ثوابً جنساً صلى 

امي به يف سرت عورته وصيانة نفسه واملنصوص أنه يعيد ألنه لوجوبه يف الصالة وغريها وتعلق حق اآلد
ترك شرطاً مقدوراً عليه ويتخرج أن ال يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى يف موضع جنس ال ُيكنه 

 اخلروج منه.
ثوابً جنساً فإنه يصلي فيه وال إعادة عليه لعموم قوله الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه إذا مل جيد إال 

 اتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم(.تعاىل )فَ 
وقوله واملنصوص يعين عن أمحد أنه يعيد ملاذا ألنه ترك شرطاً مقدوراً عليه وهو جتنب النجاسة إذ 

ترك شرط آخر وهو سرت  إبمكانه أن خيلع هذا الثوب ويصلي لكنه يكون عرايانً لكن يرتتب على هذا
 العورة وهلذا كان الصحيح أنه ال يعيد.

وله يتخرج أن ال يعيد التخريج معناه نقل حكم مسألة إىل مسألة أخرى يشبه ما يعرف عند وق
األصوليني ابلقياس ما هو التخريج على أي شيء قال يتخرج أن ال يعيد كما لو عجز عن خلعه أو 

وج منه ألنه لو صلى يف موضع جنس ال ُيكن اخلروج منه أجزأت صلى يف موضع جنس ال ُيكنه اخلر 
 ه فيتخرج أن ينقل حكم تلك املسألة إىل هذه.صالت
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السائل: إذا مل جيد إال ثوابً جنساً فالصالة ابلثوب النجس حمرم والصالة وعورته مكشوفة كذلك حمرم 
 فاجتمع عندان حمرمان ما أدراان أن هذا آكد من هذا؟

ه إذا سرت عورته حصل على السرتة وبروز العورة خمالفة ظاهرة والنجاسة خمالفة خفية قد شيخ: ألنال
ال تتبني النجاسة يف الثوب فكان مراعاهتا أوىل هذه واحدة اثنياً أنه يقال إنه سرت عورته بثوب ال 



 يستطيع أن يزيل ما به من جناسة فسقط عنه وجوب اإلزالة لعجزه عن ذلك.
شرائط الصالة عند قوله: وإن خفي عليه موضع النجاسة مل يزل حكمها .... إىل من ابب  )هنا سقط

 فصل يف األماكن اليت ال تصح فيها الصالة عند قوله الرتكابه للنهي وإن مل يعلم صحت(
 

[ أدى ذلك إىل أن يشركوا فيصلوا هلذه القبور وليست العلة ما يذكره بعض الناس أن املقربة قد 
ن الرتاب متلواثً ابلصديد والدم وذلك ألن صديد امليت طاهر ألن املؤمن ال وشة ويكو تكون منب

 ينجس حياً وال ميتاً فالعلة إذاً ألهنا ذريعة إىل الشرك سواًء كانت قدُية أو حديثة.
الثاين احلمام واحلمام هو موضع السباحة وليس هو موضع قضاء احلاجة موضع قضاء احلاجة يسمى 

السباحة ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )األرض كلها  مام موضعاحلش لكن احل
مسجد إال املقربة واحلمام( أما العلة يف احلمام فألنه موضع كشف العورات وموضع يكثر فيه الداخل 

واخلارج فيشوش على املصلي وقيل إنه أي احلمام مأوى الشياطني فال ينبغي أن يصلي يف مأوى 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها( يعين  يه أيضاً الشياطني ف

ال جتعلوها يف قبلتكم ولو كان ذلك يف غري مقربة فال جيوز لإلنسان أن جيعل القرب أمامه ألنه يشبه 
 عابده.
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قيم فيها وأتوي إليها وقيل املوضع الثالث أعطان اإلبل أعطان اإلبل ال يصلى فيها وهي اليت ت
ربت احنازت إىل مكان مث نه جرت العادة أن اإلبل إذا شأعطان اإلبل ما تقف فيه بعد الشرب فإ

جعلت تبول وتروِّث فتعطِّّن مث ترجع فتشرب تشرب علاًل يسمونه العامة من الَعَلَل من أجل أن متأل 
ا ملاذا؟ لنهي النيب صلى هللا عليه وعلى بطوهنا من الشراب املهم أعطان اإلبل ال تصح الصالة فيه

 آله وسلم ].
ع أربعة أخر اجملزرة وهي موضع الذبح واملزبلة وقارعة القارئ: وضم بعض أصحابنا إىل هذه املواض

الطريق وظهر بيت هللا احلرام فجعل فيها الرواايت الثالث ملا روي عن ابن عمر بن اخلطاب أن النيب 
سبعة مواطن ال جتوز فيها الصالة اجملزرة واملزبلة واملقربة ومعاطن اإلبل صلى هللا عليه وسلم قال )

يق وفوق بيت هللا( رواه ابن ماجة وفيه ضعف وألن قارعة الطريق واجملزرة واملزبلة واحلمام وقارعة الطر 
مظان للنجاسة أشبهت احلش واحلمام ويف الكعبة يكون مستدبرًا لبعض القبلة وإن صلى النافلة يف 



كعبة أو على ظهرها وبني يديه شيء منها صحت صالته ألن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف ال
ركعتني متفق عليه والصالة يف هذه املواضع صحيحة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )جعلت البيت 

قال  يل األرض مسجدًا وطهورًا فحيث ما أدركتك الصالة فصل( متفق عليه إال املقربة فإن ابن حامد
 ال تصح الصالة إليها لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال تصلوا إليها(.
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الشيخ: واملؤلف رمحه هللا صحح الصالة يف هذه املواضع السبعة أهنا تصح الصالة فيها ما عدا ما 
وطهورا( وهذا عموم ال يدخل يف املواضع اخلمسة السابقة ودليل ذلك )جعلت يل األرض مسجدًا 

إال بدليل مساٍو له وهذا يف الصحيحني ومن ذلك صالة الفريضة يف الكعبة ُيكن أن خيرج منه شيء 
فإن الصحيح جوازها وإجزاؤها ألن ما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل وأما قوله )إال املقربة( 

لقول النيب صلى تصح الصالة إىل القرب فإن ابن حامد قال ال تصح الصالة إليها فالصواب أهنا ال 
ليه وعلى آله وسلم )ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها( واحلديث ملسلم من حديث أيب هللا ع

 مرثد الغنوي )ال تصلوا إىل القبور( ال جتعلوها بني أيديكم ألن هذا يشبه عبادهتا فلذلك هني عنه.
ة املقربة حوله صحت الصالفحكمه حكمها وإن حدثت القارئ: وإن صلى يف مسجد بين يف املقربة 

 فيه ألنه ليس مبقربة.
الشيخ: هذه مسألة املسجد واملقربة البد فيه من تفصيل املسجد إن بين على القبور فالصالة فيه 

غري صحيحة ألنه بين يف مقربة وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصالة فيه تصح وجيب نبش القرب وقربه 
ال تصح ألنه داخل يف عموم النهي عن ي املصلني فإن الصالة إذا كان القرب بني يد مع الناس إال

الصالة إىل القبور أما إذا كانت املقربة خارج املسجد فإن كان بينها وبني املسجد جدار أو كانت عن 
دار ُيينه أو يساره أو شرقه أو خلف القبلة فال أبس به وإن مل يكن بينها وبينه جدار حيول يعين ج

 ىل القبور ال تصح.حائل فإن الصالة إ
 ائل: الذين يصلون وجيعلون غرفة عائشة بينهم وبني قبلة املسجد النبوي هل جيوز ذلك؟الس

الشيخ: ال ألن القرب قد حال بينهم وبينه عدة جدران لكن قد يكون هؤالء ينون الصالة للرسول 
 فيكون شركاً أكربًا.

 سجد؟املقربة وبين فيها املبور بكاملها جبانب من السائل: ما احلكم لو أزحيت الق



الشيخ: ال جيوز ألن املقربة ال جيوز نبش القبور فيها إال لضرورة فأصحاب القبور أحق أبمكنتهم من 
 غريهم.
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القارئ: ويف أسطحة هذه املواضع وجهان أحدمها أن حكَمها حكممها ألهنا اتبعة هلا والثاين تصح ألهنا 
 وله النهيليست مبظنة النجاسة وال يتنا

ح الصالة يف أسطحتها إال إذا كان السطح منها كما لو بين حجرة يف املقربة الشيخ: الصحيح أهنا تص
فهنا ال تصح الصالة ال يف احلجرة وال يف سطحها أو يف احلمام واحلمام ليس محامنا هذا فإنه إذا بين 

وأما ما عدا ذلك فالصحيح  فيه بناء فإن كل ما دخل فيه ال تصح الصالة فيه ولو كان يف السطح
يح يعين مثالً لو بنينا روشاً على السوق فإن الصالة تصح فيه أو بنينا سقفاً على حمل قضاء أنه صح

احلاجة حمل احلشوش لكن ليست متصلة ابحلوش كما يوجد يف بعض املساجد اآلن فال أبس بذلك  
 .كما لو وضعنا شيئاً طاهرًا على األرض النجسة فإن الصالة تصح

 السائل: من هو ابن حامد؟
 : ابن حامد من أصحاهبم من احلنابلة من املتقدمني.الشيخ

 
 ابب

 سرت العورة
القارئ: وهو الشرط الثالث للصالة ملا روت عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ال يقبل هللا 

 صالة حائض إال خبمار( رواه أبو داوود.
 ات.دث والشرط الثاين اجتناب النجاسالشيخ: الشرط األول الطهارة من احل

قوله )صالة حائض( يعين البالغة ابحليض فيه أيضاً دليل آخر وهو قوله تعاىل )اَي َبينِّ آَدَم خمذموا 
ٍد( فإن املراد أبخذ الزينة الثياب.  زِّينَـَتكمْم عِّْنَد كملِّّ َمْسجِّ

 نصاري قال قال رسول هللا صلى هللاالقارئ: وعورة الرجل ما بني سرته وركبتيه ملا روى أبو أيوب األ
عليه وسلم )ما بني السرة وبني الركبتني عورة( رواه أبو بكر إبسناده وعن جرهد أن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال له )غط فخذك فإن الفخذ من العورة( رواه أمحد يف املسند وليست السرة 



 والركبة من العورة ملا ذكران.
 رتمذي.ه أمحد يف املسند وأبو داوود والالشيخ: أان عندي روا
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القارئ: وعنه أهنا الفرجان ملا روى أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب حسر اإلزار عن 
لبخاري وعورة احلر والعبد فخذه حىت إين ألنظر إىل بياض فخذ النيب صلى هللا عليه وسلم رواه ا

 سواء لعموم األحاديث.
سرة والفرج ليس بعورة وما بني الرواية الثانية عن أمحد أهنا الفرجان وعلى هذا ما بني ال الشيخ: هذه

الفرج والركبة ليس بعورة واستدل هبذا احلديث واحلديث ابلنسبة للصالة ليس فيه دليل ألن النيب 
 آَدَم م كشف عن فخذه يف غري صالة والصالة قال هللا فيها )اَي َبينِّ صلى هللا عليه وعلى آله وسل

دبر فقط وصلى هل يقال أخذ زينته؟ أبداً ال يقال خمذموا زِّينَـَتكمْم( وهل من غطى السوأة القبل وال
وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه هللا ال ينبغي أن يكون يف املسألة خالف ابلنسبة لعورة الصالة وما قاله 

ن هيئة حىت أن النيب صلى هللا ح رمحه هللا فإن عورة الصالة يطلب أن يكون اإلنسان على أحسصحي
يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقيه أو على عاتقه منه عليه وعلى آله وسلم قال )ال 

بغي شيء( فكيف نقول بصحة صالة الرجل عنده ثياب وضع َسرْيًَا على قبله ودبره مث صلى هذا ال ين
هللا أراد ابلرواية عنه هذا املعىن نعم يف  أن يقول به أحد من أهل العلم وال أظن اإلمام أمحد رمحه

يقال إن الفخذ ليس بعورة وقد يفرق بني الفخذ احملاذي للسوأة وما نزل عنه وقد  مسألة النظر قد
أعمال رفع ثوبه  يفرق بني الشاب والكبري ألن خروج فخذ الشاب فتنة خبالف الرجل الكبري رجل

ن الصواب بال شك أنه يف مسألة الصالة جيب أن يسرت ليعمل هذا ال ليس فيه فتنة فاحلاصل اآلن أ
لسرة والركبة على أقل تقدير أما خارج الصالة فهنا قد نقول إن الفخذ ليس بعورة يف ابب ما بني ا

قائل إن الرسول صلى هللا  النظر ولكن جيب سرته من الشباب من أجل خوف الفتنة على أنه لو قال
جعلكم تلغون ما بني السرة والفرج يعين لو فرضنا جداًل أن عليه وسلم حسر عن فخذه فما الذي 

 ديث أنس هذا وهو فعل خيصص حديث جرهد لقلنا إذا كان خيصصح

(1/292) 

 



فيخصص يف حمل التخصيص وهو الفخذ ال يوجد أن الرسول مثاًل حسر عن عانته ألنه على رأي 
 شفه.ر والباقي جيوز كهؤالء الذين يقولون فرجان فقط اسرت الذكر واألنثيني والدب

 السائل: ما الدليل على أن الزينة من السرة إىل الركبة.
 الشيخ: هذا أدىن شيء فال أحد يقوم ابلزينة أبدىن من ذلك أبدًا وهذا عن طريق العمرف.

السائل: ما رأيك فيمن ينكر على من أييت للصالة بثوب النوم ويستدل هبذه اآلية )اَي َبينِّ آَدَم خمذموا 
ٍد(.نَـَتكمْم عِّْنَد  زِّي  كملِّّ َمْسجِّ

الشيخ: ليس صحيحاً الثياب من الزينة حىت ثياب النوم لكن قد ينكر عليه يقول له إنه ما جرت به 
 العادة فيكون من ابب الشهرة.

 السائل: العورة يف الصالة من السرة إىل الركبة وهنا يقول ما بني السرة والركبتني هنا السرة خارجة؟
سرة إىل الركبة، وأان عندي كله يف نفسي منها شيء فلو أن إنساانً هب فيه رأي من الالشيخ: املذ

 صلى وأظهر سرته أو ركبته فصالته صحيحة وهذا هو املذهب.
 

 فصل
القارئ: واملرأة كلها عورة إال الوجه ويف الكفني روايتان لقول هللا تعاىل )َوال يـمْبدِّيَن زِّينَـتَـهمنَّ إِّالَّ َما َظَهَر 

َها( قال ابن عمِّ  باس وجهها وكفيها وألنه حيرم سرت الوجه يف اإلحرام وسرت الكفني ابلقفازين ولو كاان نـْ
عورة مل حيرم سرتمها والثانية أن الكفني عورة ألن املشقة ال تلحق يف سرتمها فأشبه سائر بدهنا وما عدا 

مة قالت اي خبمار( وعن أم سلهذا عورة لقوله صلى هللا عليه وسلم )ال يقبل هللا صالة حائض إال 
رسول هللا تصلي املرأة يف درع ومخار وليس عليها إزار فقال )نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها( 

 رواه أبو داوود.
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الشيخ: هذه مسألة املرأة كلها عورة يعين يف الصالة قال إال الوجه والكفني ففيهما روايتان لقول هللا 
َها( قال ابن عباس وجهها وكفيها واالستدالل هبذه اآلية يف تعاىل )َوال يـم  نـْ ْبدِّيَن زِّينَـتَـهمنَّ إِّالَّ َما َظَهَر مِّ
النظر )َوقمْل لِّْلممْؤمَِّناتِّ يـَْغضمْضَن مِّْن أَْبَصارِّهِّنَّ ع غري صحيح ألن هذه اآلية إمنا وردت يف هذا املوض

مممرِّهِّنَّ( إىل آخره لكن ُيكن أن َوحَيَْفْظَن فـمرموَجهمنَّ َوال يـمْبدِّيَن زِّينَـتَـ  َها َوْلَيْضرِّْبَن خبِّ همنَّ إِّالَّ َما َظَهَر مِّنـْ
ال خبمار( ومل يذكر تغطية  عليه وسلم )ال يقبل هللا صالة حائض إيستدل على هذا بقوله صلى هللا



ثاين أهنما الوجه وأما الكفان فيهما روايتان املذهب عند املتأخرين من أصحابنا أهنما عورة والقول ال
ليستا بعورة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وهو الصحيح لكن سرتمها أفضل من ابب 

قال )ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار(  ووجه ذلك أن الرسول عليه الصالة والسالماالحتياط 
من رسغ اليد إىل كعب  واملعتاد عند نساء الصحابة يف لباسهن إخراج الكف هذا املعتاد ألن ثياهبن

 الرجل هذا لباسهن يف البيوت والصالة ما تكون إال يف البيت وهلذا كان القول الراجح أن القدمني
 يلزم سرتمها لكن إن احتاطت املرأة وسرتهتما فهو خري.والكفني جيوز إخراجهما يف الصالة وال 

ر سرت الوجه يف اإلحرام ليس حبرام ألن وأما قول املؤلف وألنه حيرم سرت الوجه يف اإلحرام هذا فيه نظ
جه ألن النقاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال )وال تنتقب( ولبس النقاب أخص من جمرد سرت الو 

ة يف حال اإلحرام أن تلبس يف وجهها وكفيها ما اعتادت لبسه ألنه يف لبس الوجه فحرم على املرأ
دن لبس القفازين يف الكفني والنقاب يف الوجه عهد الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كن يعت

لوجه حلديث عائشة أنه فنهيت احملرمة عن ذلك أما جمرد التغطية فليست حبرام لكن األفضل كشف ا
 سدلن مخرهن على وجوههن فإذا انصرفوا أو ذهبوا كشفن وجوههن إذا مر هبن الرجال

(1/294) 

 

 يراه أحد؟ السائل: هل جيب سرت العورة وهو يصلي حبيث ال
ن اإلنسان يف ظلمة ما عنده أحد حىت هو نفسه ما يرى عورته الشيخ: نعم يف الصالة جيب فلو كا

 سرتها وغري الصالة فيها خالف.جيب عليه أن ي
 السائل: إذا امرأة صلت يف حضرة جامع وغطت وجهها يف السجود هل تكشف الغطاء أوال؟

تكشف ألجل أن تباشر جبهتها األرض وال جيوز الشيخ: إذا مل يكن عليها مشقة فاألفضل أن 
 للرجال أن ينظروا إليها وهي كاشفة.

 
 فصل

مة كالرأس واليدين إىل املرفقني والرجلني إىل الركبتني ليس بعورة ألن القارئ: وما يظهر غالباً من األ
ألنه ال يظهر عمر هنى األمة عن التقنع والتشبه ابحلرائر قال القاضي يف اجلامع وما عدا ذلك عورة 

غالباً أشبه ما حتت السرة وقال ابن حامد عورهتا كعورة الرجل ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجريه فال ينظر إىل شيء من جده أن 



دارقطين وألنه من مل يكن رأسه عورة عورته فإن ما حتت السرة إىل الركبة عورة( يريد عورة األمة رواه ال
بيع وغريه وأم الولد مل يكن صدره عورة كالرجل واملدبرة واملعلق عتقها بصفة كالقن ألهنما مثلها يف ال

واملعتق بعضها كذلك ألن الرق ابق فيهما إال أنه يستحب هلما التسرت ملا فيهما من شبه األحرار 
 وعنه أهنما كاحلرة لذلك.

 بقوله )أهنما( أم الولد واملعتق بعضها، واملراد بقوله )كذلك( أي للشبه الذي حصل. الشيخ: املراد
رة الرجل ألن األصل عدم وجوب السرت فال نوجبه ابلشك فإن القارئ: وعورة اخلنثى املشكل كعو 

 رْتِّمها.قلنا العورة الفرجان لزمه سرت قـمبملِّه َوذََكرِّه ألن أحدمها واجب السرت وال يتيقن سرته إال بِّسَ 
الشيخ: قوله قبله وذكره ليسا مرتادفان القبل صفة الفرج اخلنثى املشكل له فرج أنثى وذكر رجل 

 اً.فيسرتمها مجيع
 السائل: ما الراجح يف مسائل عورة األمة؟
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الشيخ: أان يف احلقيقة ما وجدت أدلة أقتنع فيها ولذلك فإين مقلد املذهب يف هذه املسالة إال يف 
ر أن شيخنا عبد الرمحن بن ألة الكفني والقدمني فإن الظاهر من األدلة عدم وجوب السرت يذكمس

سعدي رمحه هللا رأى يف املنام أم املؤمنني عائشة تصلي وهي كاشفة كفيها وأظنه يف سن الطلب 
فتعجب وقال كيف أم املؤمنني تكشف كفيها وهي تصلي فلما راجع كتب أهل العلم وجد أن هذا 

 وهلا.هو ق
 

 فصل
اليسري يشق التحرز منه وإن كثر بطلت  القارئ: وإن انكشف من العورة شيء يسري عفي عنه ألن

الصالة به ألن التحرز منه ممكن وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة مل تبطل صالته ألنه 
ثياب أو اجللود أو غريمها يسري فأشبه اليسري من العورة وجيب سرت العورة مبا يسرت لون البشرة من ال

ليس بساتر وجيب أن جيعل على عاتقه شيئاً من اللباس يف  فإن وصف لون البشرة مل يعتد به ألنه
الصالة املفروضة ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ال يصلي أحدكم يف ثوب 

يئاً من اللباس أجزأه وإن مل يسرتها واحد ليس على عاتقه منه شيء( متفق عليه وإن ترك عليه ش
وقال القاضي سرت املنكبني واجب يف الفرض وقيل جيزئه وضع خيط وظاهر استدالاًل مبفهوم احلديث 



 احلديث يدل على ما ذكران.
الشيخ: والصحيح أن هذا على سبيل االستحباب يف الفرض والنفل وأنه لو صلى وهو مكشوف 

على ذلك حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه وعن أبيه أن الكتفني فصالته صحيحة والدليل 
 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال له يف الثوب )إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً النيب

فاتزر به( فحدث بذلك جابر رضي هللا عنه فلما حضرت الصالة أراد أن يصلي إبزار فقال له بعض 
جب واملشجب شيء يوضع على البئر فقال كنت أعلم بذلك مث من حضر هذا الرداء على املش

ذا احلديث وهو أن سرت الكتفني ليس بواجب وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب فلو استدل هب
 صلى ابإلزار فصالته صحيحة لكن األفضل أن يسرتها.
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 السائل: فإن مل جيد إال ما يسرت منكبيه أو فرجيه فأيهما يقدم؟
 نه يسرت الدبر ألنههم يقولون رمحهم هللا إن مل يكفيهما فالدبر أي إن مل يكفِّ السوأتني فإالشيخ: 

 ينفرج إذا سجد وإن مل جيد إال ما يسرت واحدًا من ثالثة فهو يسرت املنكبني وهذا ضعيف جدًا.
 السائل: ما هو الدليل على وجوب تغطية شعر رأس املرأة؟

إال خبمار( واألصل أن نفي القبول نفي لإلجزاء هذا األصل ما مل الشيخ: )ال يقبل هللا صالة حائض 
 كمال.يوجد دليل على أنه لنفي ال

 السائل: لو كشفت عورته يف الصالة فهل تبطل الصالة؟
الشيخ: إذا كان يسريًا فإنه ال يضر وإن كان كثريًا وسرته يف احلال مل يضر أيضاً لو أطارت الريح مثالً 

 سرت فال أبس فإذا طال الزمن أو فحش املنكشف فهو ما يصح ويستأنف الصالة.إزاره مث يف احلال 
 

 فصل
تحب للرجل أن يصلي يف قميص ورداء أو إزار وسراويل ملا روى ابن عمر قال قال عمر القارئ: ويس

إذا كان ألحدكم ثوابن فليصلِّّ فيهما رواه أبو داوود فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه ألن )النيب 
 عليه وسلم صلى يف ثوب واحد( متفق عليه والقميص أوىل من الرداء ألنه أعم يف السرت صلى هللا

كان واسع اجليب ترى منه عورته مل جيزئه ملا روى سلمة بن األكوع قال قلت اي رسول هللا إان   فإن



 نصيد أفنصلي يف القميص الواحد قال )نعم وازرره ولو بشوكة( حديث حسن فإن كان ذا حلية تسد
 رفيه.جيبه فال ترى عورته جاز وإن صلى يف رداء وكان واسعاً التحف به وإن كان ضيقاً خالف بني ط
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الشيخ: إذا مل يكن ذا حلية وانفتح اجليب وليس فيه إزرار فهل جيزئ أن يضع يده؟ اجلواب نعم جيزئ 
يف قوله إن كان ذا حلية ة و سن وذلك ألن وضع اليدين على الركبتني حال الركوع ليس بواجب إمنا هو

يدل على إبقاء اللحية ولو كثيفة وطويلة وقد حدثين بعض الناس اليوم عن شخص من العلماء أنه 
يقول إن اإلنسان إذا زادت حليته عن القبضة فإن ذلك من اإلسبال على كل حال معلوم أن هذا 

  عز وجل.هللا فعلقياس مع الفارق إسبال الثوب من فعل اإلنسان وطول اللحية من 
القارئ: وإن كان ضيقاً خالف بني طرفيه على منكبيه كالقصار ملا روى عمر بن أيب سلمة قال رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه متفق عليه وإن مل 
هللا عليه وسلم قال )إذا كان لى  صجيد إال ما يسرت عورته أو منكبيه سرت عورته ملا روى جابر أن النيب
 الثوب واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به( رواه البخاري.

 
السائل: قلتم أبن وضع اليد على اجليب يكفي لكن ماذا يفعل يف حال السجود ألن السجود على 

 سبعة أعظم ركن؟
 الشيخ: يف حال السجود ُيكن يضم ثوبه وينسرت وال يضع يده.

 لفرق بني القميص والرداء؟ا ا: مالسائل
الشيخ: القميص مثل ثوبنا هذا يعين الذي له أكمام والرداء مثل لباس الرجل إذا أحرم يلبس اإلزار 

 والرداء.
القارئ: ويستحب للمرأة أن تصلي يف درع ومخار وجلباب تلتحف به ملا روي عن عمر رضي هللا عنه 

وإزار وإن صلت يف درع ومخار يسرت مجيع بدهنا أجزأ  ارومخ أنه قال تصلي املرأة يف ثالثة أثواب درع
ملا روينا من حديث أم سلمة وقد روي عن أم سلمة وميمونة أهنما كانتا تصليان يف درع ومخار وليس 

 عليهما إزار رواه مالك.
الشيخ: أخذ شيخ اإلسالم من هذا احلديث أن كفي املرأة وقدميها ليستا عورة يف الصالة وهذا 

 في املرأة وقدميها ليستا من العورة يف الصالة لكن سرتمها أوىل خروجاً من اخلالف.ن كح أصحي



 
 فصل
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القارئ: فإن عدم السرتة وأمكنه االستتار حبشيش يربطه عليه أو َوَرق لزمه ألنه ساتر للبشرة أشبه 
ة توذي جسمه ويدخل وجد ابريلقة وإن الثياب وطيناً مل يلزمه أن يطني عورته ألنه يلوثه وال يغيب اخل

القصب فيه مل يلزمه لبسها ملا فيه من الضرر وإن وجد ماًء مل يلزمه النزول فيه وإن كان كدراً ألنه 
 ليس يسرته وُينعه التمكن من الصالة.

الشيخ: هذه األشياء يقول إن عدم السرتة وأمكنه االستتار حبشيش يربطه عليه أو ورق لزمه ألنه 
إن وجد طيناً مل يلزمه أن يضع طيناً على عورته وعلل املؤلف رمحه هللا ألنه عورته و  أن يسرت أمكنه

يلوثه وال يغيب اخللقة وإن وجد ابرية تؤذي جسمه البارية مثل اخلصيف أو احلصري وما أشبهها فإن 
 لرابع إنهذا يؤذي جسمه ويدخل القصب يف جسمه مل يلزمه ملا فيه من الضرر وإن وجد ماًء هذا ا

 مل يلزمه أن ينزل فيه ليسرت عورته ولو كان كدرًا ألنه لو قدران أن املاء يصل إىل سرته مثالً وجد ماءً 
وهو كدر ويسترت فيه لكن ماذا يصنع عند السجود؟ إذا انغمس سوف ينخنق وال يقال يومئ ألن 

 ة.من الصالفيه مشقة واملؤلف رمحه هللا علل ألنه ليس بسرتة وُينعه أيضاً التمكن 
 

 فصل
القارئ: فإن مل جيد إال ما يسرت بعض العورة سرت الفرجني ألهنما أغلظ وإن مل يكفِّ إال أحدمها سرت 

الدبر يف أحد الوجهني ألنه أفحش ويف اآلخر القبل ألنه يستقبل القبلة والدبر يسترت ابإلليتني وأيهما 
 سرت أجزأه.

 يرد عليه إال يف حال السجود يف حال لقبلة والقبل به االشيخ: القبل ال شك أن سرته أوىل ألنه يست
السجود يسترت القبل وينفرج الدبر لكن حىت عند عامة الناس القبل أفحش من الدبر فيكون هو 

 األوىل ابلسرت ومع ذلك يقول املؤلف إذا سرت أحدمها أجزأ.
 

 فصل
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نه حيصل به سرت أغلظ العورة وهو القارئ: فإن عدم بكل حال صلى عرايانً جالساً يومئ ابلسجود أل
ثة أركان أوىل من احملافظة على ئماً ويركع ويسجد ألن احملافظة على ثالآكد ملا ذكرانه وعنه يصلي قا

بعض شرط ويصلي العراة مجاعة صفاً واحدًا ألن ال يرى بعضهم عورات بعض ويكون إمامهم يف 
 وغضوا أبصارهم فإن كان فيهم نساء وسطهم ليكون أسرت له فإن مل يسعهم صف واحد صلوا صفني

ء مث صلى النساء واستدبرهن صلى كل نوع ألنفسهم فإن ضاق املكان صلى الرجال واستدبرهم النسا
 الرجال.

الشيخ: الصحيح يف املسألة األوىل أنه يصلي قائماً وال يصلي جالساً وأنه يركع ويسجد والتعليل كما 
لى ثالثة أركان أوىل مث هو عاجز عن السرتة ويف حال العجز قال املؤلف رمحه هللا ألن احملافظة ع

 عن الركوع وال عن السجود فيقال يف هذا إذا صلى يسقط عنه الوجوب وليس بعاجز عن القيام وال
قائماً وركع وسجد أتى بثالثة أركان وهو أوىل من احملافظة على بعض شرط وأيضاً هو عاجز عن 

ركوع والسجود فيلزمه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه السرتة وليس عاجز عن القيام وال
د أما قوله إن العراة يصلون صفاً واحدًا فهذا متوجه فالصواب بال شك أنه يصلي قائماً ويركع ويسج

 إذا كانوا يف إضاءة أو هنار أما إذا كانوا يف ظلمة فاإلمام يتقدمهم هذا هو األفضل.
 واحدًا؟السائل: ملاذا يصلون العراة صفاً 

  الشيخ: ألن هذا أسرت إذا صلوا صفني صار الذين يف اخللف ينظرون إىل عورة الذين أمامهم وإذا
 كانوا صفاً واحدًا فهو أسرت.

 
 فصل

القارئ: وإن وجد السرتة بعد الصالة مل يعد ألنه شرط للصالة عجز عنه أشبه القبلة وإن وجدها يف 
ليل وإن كانت بعيدة بطلت صالته ألنه يفتقر إىل عمل كثري أثناء الصالة قريبة سرت وبىن ألنه عمل ق

س فكذلك فإن مل تعلم حىت صلت أعادت كما لو وإن عتقت األمة يف الصالة وهي مكشوفة الرأ
 بدت عورهتا ومل تعلم هبا.

 
 فصل

(1/300) 

 



ألنه قادر  القارئ: إذا كان معهم ثوب ألحدهم لزمته الصالة فيه فإن آثر غريه وصلى عرايانً مل تصح
 على السرتة.

كانت واجبة فهو حرام وإذا كانت مستحبة ينظر الشيخ: مر علينا هذا ذكران أن اإليثار ابلقرب إذا  
 ملا هو أصلح.

القارئ: وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار مبنزلته ألن املنة ال تلحق به ولو وهبه له مل يلزمه قبوله ألن 
فيه واحد بعد واحد إال أن خيافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد فيه منة فإن أعاره جلميعهم صلى 

ويستحب أن يعريه ملن يصلح إلمامتهم حىت أيمهم ويقوم بني أيديهم فإن أعاره لغريه والباقون عراة 
جاز قال القاضي ويصلي وحده ألنه قادر على شرط الصالة فلم جيز أن أيمت ابلعاجز عنه كاملعاىف أيمت 

 ل.مبن به سلس البو 
 عن بعض الشروط. الشيخ: والصحيح أنه يصلي معهم وال حرج وأنه جيوز أن يكون اإلمام عاجزاً 

 السائل: إذا أعتقت األمة هل تعيد صالهتا؟
الشيخ: إن أعتقت بعد الصالة ال تعيد وإن أعتقت أثناء الصالة وعلمت بعد الصالة أهنا أعتقت ومل 

 تسترت تعيد ألن الشرط ال يسقط ابجلهل.
 سائل: قوله ويستحب أن يعريه ملن يصلح إلمامتهم؟ال

 ه هو.الشيخ: صحيح يعين بعد صالت
 

 فصل
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القارئ: وحيرم لبس الثوب املغصوب ألنه ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه فإن مل جيد 
املنسوج  رتاشها وكذلكغريه صلى وتركه وحيرم على الرجال استعمال ثياب احلرير يف لبسها واف

ذهب واملموه به ملا روى أبو موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )حرم لباس احلرير ابل
والذهب على ذكور أميت وأحل إلانثهم( قال الرتمذي هذا حديث صحيح وإن صلى يف ذلك ففيه 

صحت  أو خامت ذهب روايتان مضى توجيههما يف املواضع املنهي عنها وإن صلى يف عمامة حمرمة
ن النهي ال يعود إىل شرط الصالة وال أبس بصالة املرأة يف احلرير والذهب حلله هلا وال أبس صالته أل

بلبس الرجال اخلز ألن الصحابة رضي هللا عنهم لبسوه ومن مل جيد إال ثوب حرير صلى فيه وال يعيد 



ملا روى عمر بن ابع فما دون كان أربع أص  ألنه مباح له يف تلك احلال ويباح علم احلرير يف الثوب إذا
اخلطاب قال هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن احلرير إال موضع أصبعني أو ثالث أو أربع حديث 
صحيح رواه مسلم، وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهباً وكذلك الرقاع ولبنة اجليف وسجف الفراء 

بن عباس أنه قال إمنا ملا روى عن اير عن النصف وما نسج من احلرير وغريه جاز لبسه إذا قل احلر 
 هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الثوب املصمت.

الشيخ: قول أيب بكر يباح ولو مذهباً هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم فاملشاحل اليت فيها أزارير 
هذه ال مطلقاً يقول مذهبة لكنها أقل من أربع أصابع فال تكون حراماً ومن يرى أن املذهب حراماً 

لبسها بشرط أن يكون الذي فيها ذهب وإمنا اشرتطنا ذلك ألن بعضها يكون لونه لون الذهب جيوز 
 ولكنه ليس بذهب.

 السائل: إذا وجد الرجل ثوب امرأة وما عنده ما يسترت به؟
 الشيخ: يصلي به لكن ال يلبسه كأن يتزر به.
 ة؟السائل: هل يوجد فرق بني سرتة األمة واحلر 

 هاء مثل الرجل ما بني السرة والركبة واحلرة كلها عورة إال وجهها.مة عند الفقالشيخ: األ
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القارئ: أما العلم وسدى الثوب فليس به أبس رواه أبو داود، وإن زاد عن النصف حرم ألن احلكم 
باح لبس عموم خرب التحرمي ويلألغلب وإن استواي ففيه وجهان أحدمها إابحته للخرب والثاين حترُيه ل

ل واحلكة ألن أنساً روى أن عبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام َشَكَوا القمل إىل احلرير للقم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرخص هلما يف قمص احلرير متفق عليه وعنه ال يباح لعموم التحرمي 

 واحتمال اختصاصهما بذلك.
 خلصوصية.له ألن األصل عدم ا مال االختصاص ال وجهالشيخ: هذه غري صحيحة احت

القارئ: وهل يباح لبسه يف احلرب فيه روايتان إحدامها ال حيوز لعموم اخلرب والثانية جيوز ألن املنع منه 
للخيالء وهي غري مذمومة يف احلرب وكان لعروة يـَْلَمٌق من ديباج بطانته من سندس يلبسه يف احلرب 

رب وعنه يباح ألن الصيب غري مكلف كر فيدخل يف عموم اخليلبسه احلرير ألنه ذ وليس لويل الصيب أن 
 فأشبه ما لو ألبسه الدابة.

 



 السائل: ما الصحيح يف لبس احلرير للصيب؟
 الشيخ: الصحيح أنه ال جيوز، ال جيوز ليس ألنه مكلف ولكن ألنه أيخذ عليه.

 
 فصل

 فيما يكره لبسه
عليه وسلم )هنى أن يتزعفر أن النيب صلى هللا  فر واملعصفر ملا رويالقارئ: ويكره للرجل لبس املزع

الرجل( متفق عليه وعن علي رضي هللا عنه قال )هناين النيب صلى هللا عليه وسلم عن لباس املعصفر( 
 رواه مسلم.
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الشيخ: املعصفر املصبوغ ابلعصفر واملزعفر املصبوغ ابلزعفران وهذا يكون أمحر وقد ُييل إىل الصفرة 
فق عليه وروي صيغة متريض وال يؤتى ويؤخذ على املؤلف رمحه هللا أنه قال ملا روي مث قال متقلياًل 

بصيغة التمريض إال يف احلديث الضعيف لكن هذه عادة للمؤلف رمحه هللا يقول ملا روي بصيغة 
 التمريض ويربر هذا أنه يذكر بعد ذلك أبنه متفق عليه أو رواه مسلم أو ما أشبه ذلك فكأنه أييت

اوي فيذكره بعينه ال ألن احلديث عنده ضعيف بمروي املبين للمجهول ألنه وهللا أعلم مل يستحضر الر 
فعلى هذا يكون حذف الفاعل هنا لعدم ذكره أو للجهل به لكن الغالب هلؤالء األئمة أن يكون لعدم 

 ذكره ال لضعف احلديث.
فقال أبو اخلطاب حيرم لبسه ألن أاب طلحة القارئ: وال أبس بذلك للنساء فأما ما عليه صور احليوان 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة( وقال  قال مسعت رسول
 ابن عقيل يكره وليس مبحرم ألن يف سياق احلديث )إال رقما يف ثوب( متفق عليه.

أن يستدل هبذا على الكراهة وقد  الشيخ: قوله ألن يف سياق احلديث )إال رقماً يف ثوب( غريب
وكان على من استدل به أن يقول أنه ال كراهة يف ذلك كأن الذين يستدلون استثين من هذا الوعيد 

هبذا االستثناء يقولون إن املراد ابلصورة ما كان جمسماً وأما ما ليس مبجسم وهو الرقم فإنه ال أبس به 
 رأيتم فيقولون املراد هبذا ما ذكر.وقد أخذ هبذا بعض السلف وعلماء اخللف كما 
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املهم أن الصحيح أن حيمل قوله )إال رقماً يف ثوب( على األرقام غري املصورة بصورة حيوان ويدل 
د صور فيه يف بيت عائشة هتكه هلذا احلمل أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملا رأى سرتًا ق

ا رأى النمرقة وقف ومل يدخل، منرقة خمدة أو سجادة وقف وقال عليه الصالة والسالم يعين مزقه ومل
يه الصالة والسالم )إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال أحيوا ما خلقتم( وهذا يدل على أن عل

 هبا ما كان صورة لكنها غري صورة حيوان.قوله )إال رقماً يف ثوب( إن كانت الكلمة حمفوظة فاملراد 
 

 فصل
 يف اشتمال الصماء

 عليه وسلم أنه )هنى عن القارئ: ويكره اشتمال الصماء ملا روى أبو سعيد عن النيب صلى هللا
اشتمال الصماء( رواه البخاري ومعىن الصماء أن جيعل الرداء حتت كتفه األُين ويرد طرفيه على 

ما إذا كان ن مكشوفا وعنه إمنا هنى عنه إذا مل يكن عليه إزار فيبدو فرجه أاأليسر فيبقى منكبه األُي
 عليه إزار فتلك لبسة احملرم فال أبس هبا.
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الشيخ: اشتمال الصماء فسرها املؤلف رمحه هللا أبهنا االضطباع والرواية األخرى يقول بشرط أن ال 
طبع به واالضطباع أن جيعل وسطه يكون عليه إزار أبن يكون الرداء كبريًا واسعاً يسع كل اجلسم فيض

ماء وقيل إن اشتمال الصماء أن ن وطرفيه على كتفه األيسر هذه هي اشتمال الصحتت إبطه األُي
يلتف بثوب على مجيع بدنه ولذلك مسيت صماء ألنه ليس هلا منفذ وقال إن هذا االشتمال ُينعه من 

عه من أن يدافع عن نفسه فيما لو هامجه أن أييت ابلصالة كاملة فيمنعه مثاًل من رفع اليدين وُين
يشرع للمحرم إذا طاف ابلبيت والقدوم أن أو غريه أما االضطباع فإنه ليس مبكروه وهلذا حيوان 

يضطبع فعلى كل حال نقول إذا فسرانه مبا فسره به املؤلف أبنه االضطباع فإنه حيمل على ما إذا مل 
ار أما إذا ركة اليدين ينكشف خبالف ما إذا كان عليه اإلز يكن حتته إزار ألنه يف هذه احلال رمبا مع ح

االشتقاق وهو اشتمال وصماء واالشتمال معناه مشول الشيء قلنا ابلقول اآلخر الذي يدل عليه 
 فهذا يدل على أنه يلتف بثوب دون أن جيعل ليديه خمارج.



ى هللا عليه وسلم قال )من جر القارئ: ويكره إسبال القميص واإلزار والسراويل اختياال ألن النيب صل
 نظر هللا إليه( متفق عليه.ثوبه خيالء مل ي
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الشيخ: اقتصار املؤلف رمحه هللا على الكراهة فيه نظر ظاهر بل ال نقتصر على التحرمي يف هذا بل 
لف أراد ابلكراهة كراهة التحرمي نقول إنه من كبائر الذنوب ألن عليه وعيدًا قد يقول قائل لعل املؤ 

د املتأخرين أن الكراهة عند اإلطالق للتنزيه لكن من فيقال هذا خالف مصطلح عندهم املصطلح عن
ابلكراهة كراهة التحرمي فإنه يقول حال املؤلف تبعد أن يقول يكره مث يستدل  محله على أن املراد

عامل فقيه بل هو إمام ملن دونه فكيف نقول إن  عليها هبذا احلديث كيف تبعد؟ ألن املؤلف رمحه هللا
نزيه وهو يستدل حبديث يقتضي أن تكون من احملرمات بل من الكبائر وهلذا مراده ابلكراهة كراهة الت

لصحيح أن إسبال القميص واإلزار والسراويل اختيااًل من كبائر الذنوب وأن عقوبته أن هللا ال ينظر ا
 والعياذ ابهلل وأما من نزل ثوبه إىل أسفل من الكعبني ال اختياالً فإنه إليه وال يزكيه وله عذاب أليم

عذب اإلنسان على جزء يعذب عليه ابلنار مبقدار ما نزل فقط وال جرم أن يكون هذا حقاً أي أن ي
من بدنه وليس فيه إشكال بدليل حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله 

هنا يل لألعقاب من النار( فجعل الوعيد هنا على األعقاب حيث أخلوا بغسلها فإوسلم قال )و 
عقاهبم فقال )ويل أرهقتهم صالة العصر وأسرعوا يف الوضوء فصاروا يتوضؤون وال يكملون أ

لألعقاب من النار( فهنا العذاب جزئي فكذلك ما حصلت به املخالفة يف الثوب النازل عن الكعبني 
؟ نقول ما ا حصلت فيه املخالفة مث إذا قلنا إنه ال ينزل عن الكعبني فما هو األفضلفإنه جزئي على م

بة وجدت األمر كذلك فإن بني نصف الساق إىل الكعب كله سنة ألنك إذا أتملت ألبسة الصحا
النيب صلى هللا عليه وسلم ملا حدث هبذا احلديث )من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه( قال أبو بكر 

ن يصنع ذلك رسول هللا إن أحد شقي إزاري يسرتخي علي إال أن أتعاهده فقال إنك لست مماي 
إىل نصف الساق مث نزل إىل  خيالء فهذا يدل على أن ثوبه من نصف الساق فأنزل ألنه لو كان

 األرض

(1/307) 

 



لبدت عورته من فوق فالتشديد يف هذه املسألة وكون اإلنسان يتزعم أن هذا مسة الصاحلني املتبعني 
ذه من مسة املتهاونني الذين فإن ه للرسول عليه الصالة والسالم وأن من أنزل ثوبه عن نصف الساق

مل يصلوا إىل درجة الكمال فهذا خطأ بل يقال األمر واسع ما بني نصف الساق إىل الكعب بل إن 
قول الرسول عليه الصالة والسالم )ما أسفل من الكعبني يف النار( يدل داللة واضحة على جواز ما  

 كان على الكعبني أو فوق الكعبني وهو كذلك.
ري املؤلف بكلمة يكره مث استدالله حبديث يقتضي أنه من الكبائر إذا نظران إىل حال أن تعبالشاهد 

املؤلف قلنا إن املراد ابلكراهة التحرمي وإن كان هذا خالف ما اصطلح عليه املتأخرون من أهل 
 العلم.

حراماً برغم يكون  السائل: ملاذا فرقنا إسبال اإلزار أبنه من كبائر الذنوب وأن اإلسبال من غري خيالء
 أن هناك عقوبة؟

الشيخ: من قال لك يف هذا تفريق كله من كبائر الذنوب لكن عقوبة اخليالء أعظم ألن فيها مل ينظر 
هللا إليه وال يكلمه وال يزكيه وله عذاب أليم أما هذا ففيه وعيد أو إشارة للوعيد يف قوله )ما أسفل 

 من الكعبني ففي النار(.
 ة يف املشلح لو ترك إدخال اليدين يف املشلح هل تعترب من اشتمال الصماء؟للصال السائل: ابلنسبة

الشيخ: ال، ال يعترب من اشتمال الصماء لكن قل هل يكون من السدل املكروه أو ال؟ يقول شيخ 
اإلسالم إنه ليس من السدل املكروه ال املشلح وال القباء فلو جعل اإلنسان الكوت مثاًل على كتفيه 

 ديه يف الكمني فليس من املكروه.يدخل يومل 
 السائل: بعض الناس إذا رأوا من يلبس إىل نصف ساقه يستنكروه وال يتقبلون منه؟
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الشيخ: أان يتخيل يل أنه أراد أن اإلنسان إذا رفع لباسه إىل نصف الساق صار من لباس الشهرة 
كوه فيستنكروه لكن ال شهرة ألن الناس تر ولباس الشهرة منهي عنه فنقول إن ما كان من لباس ال

ينبغي أن نقول إن هذا من لباس الشهرة وينهى عنه وقد جاء احلديث )إزرة املؤمن إىل نصف ساقه( 
لكننا نقول ال تشددوا علينا إذا نزل إىل ما بعد نصف الساق وتقول أنتم مجاعة آخرين لستم سلفيني 

 لسفهاء يقول هكذا.وال حتبون السنة وما أشبه ذلك يوجد بعض ا
القارئ: ويكره تغطية الفم يف الصالة ملا روى أبو هريرة )أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن 



 السدل يف الصالة وأن يغطي الرجل فاه( رواه أبو داوود.
الشيخ: السدل قال العلماء أن يطرح الرداء على كتفيه وال يرد طرفيه على الكتفني هذا السدل 

 د.أبنه من عمل اليهو وعللوا ذلك 
أما تغطية الفم فنعم ألنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي مل تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغريها 
على الوجه األكمل ولكن إذا حدث تثاؤب وعجزت عن كظمه فإن من املشروع أن تغطي فاك لكن 

 هذا عارض.
 السائل: لو أنه يشم رائحة من فمه كريهة أو من غريه؟

يف فمه رائحة فال حيضر املسجد ألن ال يؤذي املالئكة واملصلني وأما إذا كان : أما إذا كان هو الشيخ
هو نفسه يتأذى ومل يتيسر له أن ينتقل إىل مكان آخر مثل أن يكون قد دخل يف الصالة اآلن فال 

 مض.حرج ألنه حاجة كما قلنا بكراهة تغميض العينني يف الصالة إذا رأى ما يشغله فله أن يغ
جابة على تفريق بعض العلماء يقولون إن املعصفر مكروه واملزعفر حرام كما رأى النيب السائل: ما اإل

صلى هللا عليه وسلم أثر صفرة يف عبدالرمحن بن عوف، وأن ابن عمر خرج يف ثوب أصفر فلم ينكر 
 عليه وقال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفعل ذلك؟
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اإلحرام صحيح ألنه طيب وأما غري اإلحرام فإذا كان املزعفر أمحر  أن املزعفر يف الشيخ: اإلجابة
ما إذا كان ُييل إىل الصفرة  خالص فقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن لباس األمحر اخلالص وأ

كما هو الغالب يف الزعفران وإن كان الزعفران أقرب إىل احلمرة من العصفر فهو ابق على الكراهة 
 ما أثر الزعفران بدون أن يكون الثوب كله زعفران فال أبس.وأ

ذلك نصارى فأما شده بغري القارئ: ويكره شد الوسط مبا يشبه شد الزانر ملا فيه من التشبه ابل
 فالأبس به.

الشيخ: شد الوسط يتحزم الواحد بوسطه والزانر يعين شد معروف عند النصارى يشدون به 
نائس وأان ما رأيته لكنه من خصائص لباس النصارى عند التعبد فيكره أوساطهم عند تعبدهم يف الك

طلقا يف ل بعض الفقهاء يكره مللمسلم يف حال الصالة أن يشد وسطه مبا يشبه شد الزانر وقا
الصالة وغريها ألنه ال يلبس الزانر إال النصارى فيكون شد الوسط به تشبهاً هبم ولكن بقي أن يقال 

ا فيه من التشبه ابلنصارى وظاهر كالمه أن التشبه ابلكفار مكروه ال حمرم وهذا املؤلف يقول يكره مل



روه صرحوا به يف قوهلم يكره ر ليس مبحرم بل هو مكهو املشهور من املذهب عندان أن التشبه ابلكفا
التشبه ابلكفار يف لباس وغريه ولكن الصحيح أن التشبه ابلكفار حمرم لقول النيب صلى هللا عليه 

لم )من تشبه بقوم فهو منهم( قال شيخ اإلسالم رمحه هللا يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم وس
 ر املتشبه هبم.ن كان ظاهره يقتضي كفاسناده جيد وأقل أحواله التحرمي وإ
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م ال وما قاله رمحه هللا هو الصواب أن التشبه ابلكفار حمرم ملا فيه من املفاسد العظيمة ألن املتشبه هب
تشبه هبم يؤدي إىل افتخارهم واعتزازهم شك أنه قد أعجبه صنيعهم فيكون يف قلبه تعظيم هلم وألن ال

فإن جبلة اإلنسان وطبيعته تقضيت أنه إذا رأى الناس يقتدون به مشخ وانتفخ ومن املعلوم أن املطلوب 
يظ الكفار وقد حثنا هللا على منا أن ال نفعل ما يكون به إعزاز الكفار بل املطلوب منا أن نفعل ما يغ

طِّئاً يمغِّيظم اْلكمفَّاَر َوال يـََنالموَن مِّْن َعدموٍّ نـَْياًل إِّالَّ كمتَِّب هَلمْم بِّهِّ َعَمٌل َصالٌِّح( ذلك يف قوله )َوال َيطَأموَن َموْ 
إغاظة الكفار من العمل الصاحل وقال عز وجل يف وصف حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال 

دَّاءم َعَلى الْ )حممَمَّ  تَـغموَن َفْضاًل مَِّن ٌد َرسمولم اَّللَِّّ َوالَّذِّيَن َمَعهم َأشِّ نَـهمْم تـََراهمْم رمكَّعاً سمجَّدًا يـَبـْ كمفَّارِّ رممَحَاءم بـَيـْ
يَماهمْم يفِّ ومجموهِّهِّْم مِّْن أَثَرِّ السُّجمودِّ َذلَِّك َمثـَلمهمْم يفِّ التـَّْورَاةِّ َوَمثـَلم  همْم يفِّ اأْلِّجْنِّيلِّ َكَزرٍْع اَّللَِّّ َورِّْضَواانً سِّ

بم الزُّرَّاَع لَِّيغِّيَظ هبِِّّمم اْلكمفَّاَر( هذه الرفعة  َأْخَرَج َشْطَأهم فَآَزرَهم  فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى سموقِّهِّ يـمْعجِّ
العظيمة للمسلمني حملمد ومن معه من أجل إغاظة الكفار فمن تشبه هبم هل يكون مغيظاً هلم أو 

 دورهم.شارحاً لص
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اثلثاً أن التشبه هبم يف الظاهر يؤدي إىل التشبه هبم يف الباطن ألنه مل يتشبه هبم إال وقد أعجبه ما 
شيء مشاهد وقد حكي يل شيء يصنعون فيتدرج به الشيطان حىت يتبعهم يف ابطن أمورهم وهذا 

يوم يغسلوهنا ابملاء والصابون عجيب أن بعض املسلمني يقتنون الكالب مع حترمي اقتنائها وأهنم كل 
ألن النجاسة عينية الذي يطهر والشامبو نعم هكذا مسعت وهم إذا غسلوها هذا التغسيل ما تطهر 

كن أن يطهر لو يبقى يف سبعة أحبر ألف هو ما كانت جناسته حكمية أما ما كانت جناسته عينية فال ُي
اط أو قرياطان هدم لألجور واحلسنات عام هذا من التشبه ابلكفار كل يوم ينقص من أجرهم قري 



و زرع وإن كان بعضهم يدعي أنه وضعه والعياذ ابهلل إال ما رخص به الشرع ككلب ماشية أو حرث أ
اية البهائم وقد أابحه الرسول عليه الصالة يف البيت للحماية وقال إن محاية النفوس أوىل من مح
هب أننا سلمنا ذلك وقلنا أنت املنفرد عن الناس والسالم ألجل املاشية فالنفوس من ابب أوىل نقول 

ك تغسله وتصوبنه وجتعل عليه الشامبو وما أشبه ذلك ببيتك أو قصرك اقتين كلباً لكن ما الذي جيعل
 خطأ اللهم اهدهم اللهم اهدهم.

 ل: ما هو ضابط النهي عن التشبه؟السائ
بني املسلمني التشبه ابلعبادات ومن  الشيخ: التشبه بعباداهتم هذا حرام على كل حال حىت لو انتشر

رم ألن السالم عبادة وأما العادات فقد ذكر ذلك التشبه هبم يف أداء السالم أو يف رد السالم فإنه حم
بعلة يزول حكمه بزوال العلة فإذا كان العلة من هذا الفعل العلماء رمحهم هللا أن ما تعلق احلكم فيه 

ش هي التشبه وانتشر هذا األمر بني الناس وصار ال فرق فيه بني أو من هذا اللباس أو من هذا الفرا
كم ألن ما ثبت بعلة زال بزواهلا وقد ذكر ذلك احلافظ بن حجر رمحه املسلم والكافر فإنه يرتفع احل

 ونقله عن مالك وهذا صحيح.هللا يف فتح الباري 
 ؟السائل: كيف جياب يف قصة احلسن واحلسني عندما كان حتت السرير جرو
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 الشيخ: إن صح فإنه يغتفر للصبيان ما ال يغتفر للكبار هذا من وجه أو يقال إن هذا قبل النهي.
أسجد على سبعة أعظم وال القارئ: ويكره لف الكم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أمرت أن 

 أكف شعرًا وال ثوابً( متفق عليه.
الكم املؤلف يقول كف الكم واحلديث )وال أكف ثوابً( الشيخ: )أمرت( يعين أمره هللا وأما كف 

ن األسفل وكف الكم يف اليد وال سيما أكمام وهناك فرق بني كف الثوب وكف الكم، كف الثوب م
النهي عن كف الثوب أنه حيصر ما يسجد معه فإذا أرخى الثوب  القميص ألن احلكمة وهللا أعلم من

رض والكم يف القيمص ال يصل إىل األرض وهلذا نظر اتسع املكان وسجد على أكرب بقعة من األ
ديث هذه واحدة والذين قالوا الكم قالوا لعموم بعض العلماء يف كف الكم وقال إنه ال يدخل يف احل

كروه أن يكفه للصالة أو أن يكفه مطلقاً مثل أن يكون قد عمل عماًل قوله ال أكف ثوابً مث هل امل
هذا العمل أو كفه أو كف كمه يف هذا قوالن للعلماء وأظهرمها أن قبل أن يصلي فرفع ثوبه من أجل 
ما فعله قبل أن يصلي مث بقي كما هو كما يصنعه العمال واحلراث  النهي عما إذا كان عند الصالة أما



س به وهو ظاهر من اللفظ )أن أسجد على سبعة أعظم وال أكف( يعين عند السجود فإن هذا ال أب
 مكفوفاً أو شعري مكفوفاً نعم الشعر ورد فيه هني خاص )أن النيب صلى هللا ومل يقل وال يكون ثويب

 الرجل وهو معقوص الشعر أو الرأس(. عليه وسلم هنى أن يصلي
 

 ابب
 استقبال القبلة

دِّ احْلََرامِّ َوَحْيثم َما القارئ: وهو الشرط  الرابع للصالة لقول هللا تعاىل )فـََولِّّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِّ
تمْم فـََولُّوا ومجموَهكمْم َشْطَرهم(.كم   نـْ
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الشيخ: استقبال القبلة، القبلة: هي الكعبة للمسلمني وهل هذه الكعبة قبلة لألنبياء السابقني 
خ اإلسالم يقول إن وحصل التحريف من أتباعهم كما قال ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فإن شي

ود حرفوها والنصارى كذلك حرفوها فاليهود حرفوا استقبال الكعبة قبلة مجيع األنبياء ولكن اليه
القبلة إىل أن يستقبلوا بيت املقدس وذلك مراغمة للنصارى فإن النصارى ملا استولوا على بيت 

جاء اليهود وفعلوا ضد ذلك املقدس قذروا على الصخرة وألقوا عليها القمامة والكناسة وأهانوها ف
ارى فاجتهوا إىل واستدبروا الكعبة إذا كانوا بينها وبني الكعبة أما النصمن إكرامها حىت اجتهوا إليها 

 املشرق فكانت القبلة حمرفة كما حمرِّف اإلُيان ابهلل ورسوله.
لسماء وببيته يف مث إن من احلكمة أن هللا جعل للمصلي قبلة يستقبل إليها ليتعلق قلبه ابهلل يف ا

واحدة لوال هذا لكان أحد يصلي للشرق والثاين يصلي  األرض وألجل أن يتحد املسلمون على قبلة
ب والثالث يصلي للشمال والرابع يصلي للجنوب كيفما تيسر لكن صارت القبلة شرطاً لصحة للغر 

دِّ احْلََرامِّ َوَحْيثم َما الصالة يف مجيع أقطار األرض لكل مسلم ودليلها )فـََولِّّ َوْجَهَك َشْطَر ا ْلَمْسجِّ
تمْم فـََولُّوا يف البحر يف أي مكان )فـََولُّوا ومجموَهكمْم َشْطَرهم( يف أي مكان يف السماء يف األرض  كمنـْ

ومجموَهكمْم َشْطَرهم( إذا قال قائل هل املراد تولية الوجه فقط يعين أن اإلنسان ُيكن أن يكون جسمه 
ميع لكنه نص على سم للجنوب والوجه للقبلة أو املراد اجلميع؟ املراد اجلللشمال ووجه للقبلة أو اجل

 سان أن يلتفت يف صالته.الوجه ألنه هو املقابل وهلذا يكره اإلن
دِّ احْلََرامِّ َوَحْيثم َما  القارئ: وهو الشرط الرابع للصالة لقول هللا تعاىل )فـََولِّّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِّ



تمْم فـََولُّوا  ومجموَهكمْم َشْطَرهم(. كمنـْ
 مكان كنتم فولوا وجوهكم شطره وهي شرطية. الشيخ: حيث: ظرف مكان أي يف أي
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القارئ: والناس يف القبلة على ضربني منهم من يلزمه إصابة العني وهو املعاين للكعبة أو من مبكة أو 
لمه وإن مل يعلم كاألعمى والغريب قريباً منها من وراء حائل فمىت علم أنه مستقبل الكعبة عمل بع

 ني أو مشاهدة أنه مصلي إىل عني الكعبة.مبكة أجزأه اخلرب عن يق
األول من يلزمه استقبال عني الكعبة واملؤلف رمحه هللا يقول هو من مبكة أو  الشيخ: هذا القسم

ن املشقة ألن قريب منها من وراء حائل قريب منها يعين من الكعبة من وراء احلائل ويف هذا شيء م
بينها وراء حائل ال ُيكن أيضاً مشاهدة الكعبة فالصواب من مبكة ال ُيكنه مشاهدة الكعبة ومن بينه و 

من أمكنه مشاهدة العني لزمه استقبال العني ومن مل ُيكنه مل يلزمه وعلى هذا فالذين يف املسجد  أن
ُيكنه ألنه يوجد أعمدة كثرية تغطي  احلرام ُيكنهم مشاهدة العني اللهم إال من كان بعيدًا فهذا ال

 َما اْسَتَطْعتمْم( اتقوا هللا ما  هذا الباب هي ما ذكره هللا يف قوله )فَاتَـّقموا اَّللََّ والقاعدة اليت تفهم يف
استطعتم هذا هو الواجب فإذا كان ابستطاعتك وجب عليك استقبال العني وإذا مل يكن ابستطاعتك 

 و بعيدًا فإنك ال تكلف.سواء كنت قريباً من الكعبة أ
نيب صلى ة الكعبة وهو البعيد عنها وال يلزمه إصابة العني لقول الالقارئ: الثاين من فرضه إصابة جه

هللا عليه وعلى آله وسلم )ما بني املشرق واملغرب قبلة( قال الرتمذي هذا حديث صحيح وألن 
بلة واحدة وال ُيكن أن يصيب العني اإلمجاع انعقد على صحة صالة االثنني املتباعدين يستقبالن ق

 إال أحدمها.
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الشيخ: إذا كان بعيدًا منها فإن فرضه استقبال اجلهة ال العني ألن استقبال العني متعذر واستدل 
يه وعلى آله وسلم ألهل املدينة املؤلف رمحه هللا بنص وإمجاع أما النص فهو قول النيب صلى هللا عل

يف حكمهم فله )ما بني املشرق واملغرب قبلة( الن أهل املدينة يستقبلون جهة اجلنوب ومن كان 
رق حكمهم فأهل الشام مثاًل يقال هلم ما بني املشرق واملغرب قبلة وأهل اليمن يقال هلم ما بني املش



م ما بني املشرق واملغرب قبلة نقول ما بني واملغرب قبلة لكن أهل جدة وأهل الطائف ال نقول هل
تباعدين إىل جهة واحدة الشمال واجلنوب قبلة واستدل إبمجاع العلماء على صحة صالة اثنني م

 لكن على يستقبالن جهة واحدة وهنا قطعاً ال ُيكن أن يصيب العني إال أحدمها وقد ال يصيبان أبداً 
 مل يصبها يعين مثاًل اآلن بني طريف املسجد هذا وطرفه فرض أن أحدمها أصاب العني فإن الثاين قطعاً 

ا من الشمال وآخر بطرفه من اجلنوب أوسع من الكعبة فإذا كان واحد يصلي يف طرف مسجدان هذ
يصبها ألن عني الكعبة  واالجتاه واحد فإننا نعلم قطعاً أنه إن أصاب أحدمها عني الكعبة فاآلخر مل

هذا شيء جممع عليه صف مسجد الرسول عليه الصالة والسالم أطول أقل من املسافة اليت بينهما و 
س يف مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم من الكعبة وقد أمجع املسلمون على صحة صالة النا

كعبة قطعاً إن بصف مستقيم وطرف الصف من اجلنوب أو من الشمال أحدمها مل يستقبل عني ال
 حدمها.فرض أن هناك استقبال عني الكعبة إىل أ

القارئ: وهذا ينقسم ثالثة أقسام أحدها احلاضر يف قرية أو من جيد من خيربه عن يقني ففرضه التوجه 
حماريبهم أو الرجوع إىل خربهم ألن هذا مبنزلة النص وال جيوز الرجوع من االجتهاد معه كاحلاكم إىل 

 إذا وجد النص.
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الشيخ: إذا كان يف قرية فالواجب أن يرجع إىل حماريبها ألن احملاريب مبنية إىل القبلة أو من خيربه عن 
ذه هي القبلة واآلن وهلل احلمد ب البيت هيقني كصاحب الدار إذا استأجرت بيتاً وقال لك صاح

يسر هللا للمسلمني هذه العالمات للقبلة اليت تسمى دليل القبلة ابلبوصلة وهي على قسمني قسم 
معني ابألرقام وقسم آخر معني ابإلشارة بعضها ابألرقام وبعضها ابإلشارة ففيه دليل يقول لك مثالً 

عني البلد الذي عليه هذا الرقم مث يتبني ين كذا ومضع اإلبرة على رقم ستة عشر مخسة عشر عشر 
القبلة وقسم آخر معني البلد يف نفس البوصلة يف نفس الدليل ويقول لك اجعل اإلبرة على وزن 

نفس البلد وهذه أسهل ألن هذه كل إنسان يعرفها وال حتتاج تذكر األرقام أو تصحب الدفرت الذي 
آلن وهي مصنوعة قدُياً صنعها واحد من فارس نستعمله افيه األرقام وهذه كان عندان منها شيء 

مسلم مر ابلبالد وعرف مستها فصنعها فوجدانها مضبوطة وصنع أيضاً اسطوانة فيها دليل احلاج 
خاصة ابملدينة ومكة والقرى اليت ُير هبا احلجاج ومفيدة أيضاً وهناك ساعة العصر جاءت أيضاً لتبني 

يف مكة ما تعطيك اخلرب ويف مىن ومزدلفة ما تعطيك اخلرب يظهر عينة إال للناس القبلة لكن هلا طريقة م



 على الشاشة قريب للغاية لكن على كل حال هي مفيدة جداً.
القارئ: الثاين من عدم ذلك وهو عامل أبدلة القبلة ففرضه االجتهاد ألن له طريقاً إىل معرفتها 

 ابالجتهاد فلزمه ذلك كالعامل يف احلادثة.
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الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصريته أو لرمد أو حبس ففرضه تقليد اجملتهد ألنه عجز 
تعرف األدلة واالستدالل  عن معرفة الصواب ابجتهاده فلزمه التقليد كالعامي يف األحكام وإن أمكنه

غريه كالعامل  هبا قبل خروج الوقت لزمه ذلك ألنه قدر على التوجه ابجتهاد نفسه فلم جيز له تقليد
فإن اختلف جمتهدان قلد العامي أوثقهما عنده فإن قلد اآلخر احتمل أن جيوز ألنه دليل مع عدم 

ب على ظنه خطأه فأشبه اجملتهد إذا غريه فكذلك مع وجوده واحتمل أن ال جيوز ألنه عمل مبا يغل
 خالف جهة ظنه فإن استواي عنده قلد من شاء منهما كالعامي يف األحكام.

شيخ: فتبني اآلن أن الذي يكون يف قرية يستدل ابحملاريب اإلسالمية وأبخبار الثقات ففرضه ذلك ال
دك عالمات على القبلة ز مثل أن يكون يف الرب حانت الصالة وأنت يف الرب وليس عنوالثاين من عج

يعرف دالئل فهنا يلزمك االجتهاد إن كنت من أهل االجتهاد ومن اجملتهد هنا؟ اجملتهد هنا هو الذي 
القبلة إما ابلشمس أو ابلنجوم أو ابلقمر أو بغري ذلك فإن مل ُيكنه االجتهاد أبن صار ال يعرف 

كاجتهاد مثالً له أن يقلد اجملتهد فإن   حينئٍذ جيب أن يقلد ثقة ولو كان الثقة خيربه عن غري يقنيف
ار وجب عليه أن يقلد األوثق ألنه اختلف عليه جمتهدان قال أحدمها القبلة ُيني والثاين قال القبلة يس

 فإن تساواي عنده هو الذي يغلب على الظن عنده صدقه والعمل بغالب الظن واجب إذا تعذر اليقني
هذا ما مل يكن هذان الرجالن مساويني له يف عدم املعرفة فإن   أو مل يعرف عن حاهلما شيئاً فإنه خيري

 يه سقط قوهلما وجيتهد هو بنفسه ويتحرى ويصلي.كاان مساويني هلما يف عدم املعرفة واختلفا عل
ْجر الكعبة؟  السائل: هل جيوز استقبال حِّ

 قباله إال طرفه الشمايل فإنه ال يستقبل.الشيخ: نعم جيوز است
 خيشى يف اجتهاده يف االستدالل للقلبة خروج الوقت؟السائل: لو كان 
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قت صلى على حسب ما يطرأ عليه يعين لو ما وجد الشيخ: يسأل فإذا ما وجد أحدًا وضاق عليه الو 
أحدًا يسأله وخاف خروج الوقت وهو ال يعرف أن يستدل فيصلي أين كان وجهه وال ُيكث حىت 

 ومن خيرج الوقت كما قلنا لكم مراراً وتكرارًا احملافظة على الوقت فوق كل شيء وهلذا من مل جيد ماءً 
ايانً ومن ن وجد ما يسرت عورته سرتها ومن مل جيد صلى عر مل جيد تراابً صلى بال ماء وال تراب وم

استطاع أن يصلي قائماً صلى قائماً فإن مل يستطع فقاعدًا حىت وإن كان يعرف أنه بعد خروج الوقت 
 سيقدر على القيام املهم أن الوقت مقدم على كل شيء.

 
 فصل

ألنه اترك لفرضه فأشبه ما لو فرضه ابالستقبال وصلى مل تصح صالته وإن أصاب القارئ: ومن ترك 
رضه فبان أنه أخطأ وكان يف احلضر أعاد ألن ذلك ال يكون إال لتفريط وإن كان أخطأ وإن أتى بف

 مسافرًا مل يعد ألنه أتى مبا أمر به من غري تفريط فلم تلزمه اإلعادة كما لو أصاب
ها إذا كان يف القرية اثنياً أن بفرضه وفرضه أواًل أن يستدل ابحملاريب وأشباهالشيخ: يقول وإن أتى 

 أن يقلد. جيتهد اثلثاً 
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إذا أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان يف احلضر أعاد ألن ذلك ال يكون إال لتفريط والصواب أنه إذا 
هللا تعاىل )فَاتَـّقموا اَّللََّ َما  أتى بفرضه واجتهد وهو ممن يعرف األدلة وأخطأ فال إعادة عليه لقول

تاً ينام فيه ومل يسأل صاحب البيت عن القبلة ولكنه َطْعتمْم( فمثاًل إذا كان يف احلضر ودخل بياْستَ 
يعرف دالئل القبلة فخرج إىل السطح ورأى النجوم وابجتهاده تبني له أن القبلة إىل هذه الناحية 

، االجتهاد ما فعند املؤلف يعيد الصالة ألن فرضه أن يسأل فصلى يف هذه الناحية مث تبني أنه أخطأ
الصحيح أنه ال إعادة عليه ألن هذا مشقة وأحياانً يكون صاحب البيت أييت إال إذا عدم من يسأله و 

غري موجود وال أدري أين ذهب وال ُيكنين أن أسأله والقاعدة العامة عندان يف هذا وغريه أن كل من 
افراً مل يعد ألنه أتى مبا أمر به ن فإنه قد أدى الواجب عليه يقول وإن كان مساجتهد يف أي عبادة كا

 فريط فلم تلزمه اإلعادة كما لو أصاب.من غري ت
 السائل: إذا اجتهد اثنان واختلفا فقلد العامي أحدمها مع أن اآلخر أوثق عنده؟

بع غري األوثق وإن كان فيه الشيخ: الصحيح أن صالته تبطل إذا اختلف عنده اثنان وأحدمها أوثق فت



 ة لكن ترك تقليد من يظن أنه أصح.الصواب مع غري األوثق يف هذه القضية املعيناحتمال أن يكون 
 السائل: ما هو تعليقكم على قوله )ألنه دليل مع عدم غريه فكذلك مع وجوده(؟

 الشيخ: ليس صحيحاً، دليله مع عدم غريه ما مل يوجد من هو أوىل منه.
 ا مجاعة؟اثنان اجتهدا يف حتديد القبلة واختلفا ومه السائل:

اده إليه والصحيح أهنم يصلون مجاعة وقيل ال يصليان مجاعة الشيخ: كل واحد يصلي ملا أدى اجته
 الختالف االجتاه لكن الصحيح أهنما يصليان كما لو اختلفا يف أن هذا انقض الوضوء أو غري انقض.
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صالته ألن أهل قباء بلغهم حتويل  القارئ: وإن ابن له اخلطأ يف الصالة استقبل جهة القبلة وبىن على
ه وإن اختلف اجتهاد رجلني مل جيز ا إليها وأمتوا صالهتم متفق عليالقبلة وهم يف الصالة فاتسدارو 

 ألحدمها االئتمام بصاحبه ألنه يعتقد خطأه وإن اتفقا.
 الشيخ: هذا املذهب والصحيح أنه كما قلت لكم أنه يصح اقتداء أحدمها ابآلخر ألن هذا مبين
على االجتهاد كما لو كان أحدمها يرى أن هذا الشيء انقض للوضوء وأن الصالة ال تصح معه 

يرى العكس لكن بعض العلماء فرق أبن املختلفني يف نقض الوضوء اجتاههما واحد فهما واآلخر 
رق متفقان ظاهرًا أما من اختلفا يف القبلة فقد يكون أحدمها يويل اآلخر ظهره يكون هذا يصلي للمش

 وهذا يصلي للمغرب فحصل التباين والتنايف.
 القبلة أكثر من مرة وهو يصلي؟ السائل: ما احلكم لو تغري اجتهاد اجملتهد يف حتديد

الشيخ: العلماء ذكروا هذه املسألة قالوا لو أن الرجل صلى ابجتهاد إىل جهة الشمال على أهنا القبلة 
بلة غرابً فإنه يتجه إىل الغرب مث اختلف اجتهاده أبن مث يف نفس الصالة اختلف اجتهاده إىل أن الق

تلف اجتهاده فظن أن القبلة شرقاً فيتجه إىل الشرق وحينئٍذ القبلة جنوابً فإنه يتجه إىل اجلنوب مث اخ
 يلغز هبا فيقال رجل صلى إىل أربع اجلهات فصحت صالته.

ا استدار وحده ونوى كل واحد منهما القارئ: وإن اتفقا اجتهادمها فصليا مجيعاً فبان اخلطأ ألحدمه
دورانه وأقام إبقامته وإن قلدمها مفارقة صاحبه فإن كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما ودار ب

 مجيعاً مل يدر إال بدوراهنما ألنه دخل يف الصالة بظاهر فال يزول إال مبثله.
را مجيعاً وعلى هذا فإذا استدار الشيخ: وعلى هذا يبقى مع األول مل يدر إال بدوراهنما إذا استدا

 أحدمها دون اآلخر بقي مع األول ألنه بىن على ظاهر.



تهد يف حتديد القبلة وهو يف الصالة كيف نقول إن صالته صحيحة مع أن يقينه أصبح أن السائل: اجمل
 اجلهة األوىل خاطئة؟
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مر هللا فهو صحيح فآخر الصالة ال الشيخ: ألن أول الصالة اليت صالها إىل جهة الشمال مثالً أب
 .يبطل أوهلا ألنه كله صحيح

 إليه كما لو ابن له اخلطأ نص عليه. القارئ: وإن تغري اجتهاده يف الصالة رجع
الشيخ: نص عليه أي اإلمام أحد إذا قال املؤلف أو غريه من األصحاب نص عليه يعين اإلمام أمحد  

 د.كما لو قال وهو املنصوص يعين اإلمام أمح
 القارئ: ألنه جمتهد أداه اجتهاده إىل جهة فلم جيز له تركها وقال ابن أيب موسى ال يرجع ويبين على

األول كي ال ينقض اجتهاده ابجتهاده واألول أوىل وإن شك يف الصالة مضى على ما هو عليه ألنه 
فسدت صالته ألنه ال دخل فيها بظاهر فال يزول عنه ابلشك وإن تبني له اخلطأ ومل يعلم جهة القبلة 

 ُيكنه إمتامها إىل جهة يعلم اخلطأ فيها وال التوجه إىل جهة أخرى بغري دليل.
خ: إذا تيقن أنه اآلن خمطئ لكن ما يدري ألن اجلهات أربع اآلن تبني أن هذه اجلهة خطأ لكن الشي

ة واعمل اجتهادك ما يدري هل هي يف اجلهة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نقول اآلن أخرج من الصال
أ فكيف مرة أخرى حىت يرتجح عندك ملاذا خيرج؟ يقول املؤلف خيرج ألنه اآلن يعتقد أنه على خط

يستمر وهو يعلم أن هذه ليست هي القبلة ومل يتبني له اآلن جهة أخرى حىت نقول انتقل إليها وهو 
 ظاهر.

هلا كاحلاكم إذا اجتهد يف حادثة مث القارئ: وإن صلى ابالجتهاد مث أراد صالة أخرى لزمه االجتهاد 
 حدثت مرة أخرى.

االجتهاد األول طريق شرعي سواء يف مسألة  الشيخ: والصحيح ال يلزمه الصحيح أنه ال يلزمه ألن
القبلة أو يف احلاكم القاضي، القاضي إذا حكم مبسألة بعد أن اجتهد فيها وراجع الكتب وراجع كالم 

ألة هل نقول يلزمك أن تبحث مرة اثنية املؤلف يقول الزم يبحث العلماء مث حدثت أخرى نفس املس
 صل بقاء ما كان على ما كان.مرة اثنية والصحيح أنه ال يلزمه ألن األ

 
 فصل
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القارئ: فإن خفيت األدلة على اجملتهد بغيم أو غريه صلى على حسب حاله وال إعادة عليه ملا روى 
ه وعلى آله وسلم يف سفر يف ليلة أبيه قال كنا مع النيب صلى هللا عليعبد هللا بن عامر بن ربيعة عن 

مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله فلما أصبحنا ذكران ذلك للنيب صلى هللا عليه 
َنَما تـمَولُّوا فـََثمَّ َوْجهم اَّللَِّّ( رواه ابن ماجه والرتمذي وألنه أتى مب ا أمر به فأشبه وسلم فنزل قوله تعاىل )فَأَيـْ

دلة وإن مل جيد املقلِّّد َمْن يقلده صلى ويف اإلعادة روااياتن إحدامها ال يعيد ملا اجملتهد مع ظهور األ
 ذكران والثانية يعيد ألنه صلى بغري دليل وقال ابن حامد إن أخطأ أعاد وإال ففيها وجهان.

  َما اْسَتَطْعتمْم(.الشيخ: والصحيح أنه ال يعيد ألن هللا قال )فَاتَـّقموا اَّللََّ 
وز لألعمى االستدالل ابللمس فإذا ملس احملاريب جاز له استقباله ألنه حيصل بذلك القارئ: وجي

العلم فأشبه البصري فإن شرع يف الصالة خلرب غريه فأبصر يف أثنائها وهو ممن فرضه اخلرب بىن على 
يدل على القبلة من مشس أو حمراب أو صالته ألن فرضه مل يتغري وإن كان فرضه االجتهاد فشاهد ما 

حنوه أمت صالته وإن مل يشاهد شيئاً وكان قلد جمتهداً فسدت صالته ألن فرضه االجتهاد فال جتوز 
 صالته ابجتهاد غريه.

 الشيخ: والصحيح أهنا ال تفسد ألن كل من أفسد عبادة فالبد من دليل.
 

 فصل
هم من الرجال ال جمنون ملا تقدم ويقبل خرب من سواالقارئ: وال يقبل خرب كافر وال فاسق وال صيب و 

والنساء والعبيد واألحرار ألنه خرب من أخبار الداينة فأشبه الرواية وإن رأى حماريب ال يعلم أهي 
 للمسلمني أم لغريهم مل يلتفت إليها ألنه ال داللة له فيها.
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اسق وال صيب وال جمنون، ال شك أن األصل الشيخ: هذا الفصل القصري أنه ال يقبل خرب كافر وال ف
لة يقيس هبا وهو فاسق لكنه يقبل خربهم ولكن إذا كان هذا مهنة لإلنسان كرجل عنده آأن هؤالء ال 

مهندس حيافظ على مسعته وعلى مهنته أو كافر كذلك لكنه مهندس جيد حاذق خياف على مهنته 



يه وعلى آله وسلم استأجر هادايً يدله على وعلى مسعته فإن قوله مقبول ألن النيب صلى هللا عل
الثقة بقوله فإذا جاءان رجل كافر الطريق من مكة إىل املدينة وكان رجاًل مشركاً والعمدة يف هذا هو 

لكنه خبري مبنازل القمر واجلهات مهندس ال ُيكن أن خيرب ابلكذب ال تديناً هلل ولكن خوفاً على 
 ع من قبول خربه.مسعته وحفاظاً على مهنته فما املان

عن السائل: من كالم املؤلف يدل على أن حماريب غري املسلمني كمحاريب املسلمني مع أهنا خمتلفة 
 حماريبهم؟

 الشيخ: نعم لكن لعل هذا يف وقت املؤلف.
 السائل: الصغري الصيب هل يقبل خربه يف معرفة القبلة ولو كان حاذقاً؟

 ال يكون الصيب حاذقاً سبع سنني مثان سنني ماذا حيذق؟!الشيخ: الصيب ما يوثق خبربه وال يقبل و 
 

 فصل
 كان عاميا.  القارئ: واجملتهد يف القبلة العامل أبدلتها وإن

الشيخ: العامل هذا ليس صفة للمجتهد ولكنه خرب مبتدأ ولو أن املؤلف رمحه هللا أتى بـ )هو( ضمري 
 أبدلتها وإن كان عامياً هذا اجملتهد يف القبلة الفصل لكان أبني فهو يقول اجملتهد يف القبلة هو العامل

 فقوله العامل خرب اجملتهد يعين هو العامل أبدلتها.
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القارئ: ومن ال يعرفها فهو مقلد وإن كان فقيها فإن من علم دليل شيء كان جمتهد فيه وأوثق أدلتها 
لنَّْجمِّ همْم يـَْهَتدموَن( وآكدها لقطب وهو جنم خفي حوله أجنم دائرة كفراشة ا النجوم لقوله تعاىل )َوابِّ

الرحى يف أحدي طرفيها الفرقدان ويف طرفها اآلخر اجلدي وبني ذلك أجنم صغار ثالثة من فوق 
وثالثة من أسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها يف كل يوم وليلة دورة 

ة أجنم متفرقة مضيئة والقطب يف وسط الفراشة بعوحول الفراشة بنات نْعش مما يلي الفرقدين وهي س
 ال يربح مكانه.
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الشيخ: هذا وصف القطب وما حوله فالقبلة هلا أدلة حسية متعددة منها يقول النجوم وهي أوثق 
من املغرب فإذا  األدلة ولكن أوضح األدلة الشمس والقمر ألن الشمس تشرق من املشرق وتغرب

فت أن جهتك بني املشرق ة أو حول مكة عرفت أين القبلة إذا عر عرفت جهتك حول الكعب
واملغرب ابلنسبة ملكة صار املشرق على يسارك إن كنت مشاالً واملغرب على ُيينك وإن كنت جنوابً 

هللا ال يرى  فبالعكس لكن القطب ذكره ألنه ال يتغري ولكن القطب جنم خفي كما قال املؤلف رمحه
ال حديد البصر هذا النجم إبذن هللا كقطب اليت ليس فيها قمر وال يراه أيضاً إ إال يف الليايل املظلمة

الرحى تدور عليه النجوم وهو ال يتغري وأقرب النجوم الواضحة حوله اجلدي معروف عند العامة 
نه قريب من القطب وكلما قرب وأهل األسفار يعرفون اجلدي، اجلدي ال يربح عن مكانه إال قلياًل أل

قلياًل هذا اجلدي كما قال املؤلف جنوم سبعة كالفراشة ئرة أو أصل الدائرة فإن دورانه يكون من الدا
هو يف طرف والفرقدان يف طرف، الفرقدان جنمان مضيئان كإضاءة اجلدي أو قريباً منه وحتتهما مما 

األخريتني  رياتن لكن ليستا تربيعية من النجمتنييلي اجلدي جنمتان أيضاً أخفى منهما مث جنمتان صغ
هو الثالث من هذه األجنم فيكون جمموع الفراشة سبعة ثالثة نضيد واحد إمنا مها يف جانب واجلدي 

اثنني أربعة األول اجلدي مث اثنني مث بعد ذلك أجنم أربعة جنمان هكذا واحد اثنان أربعة الذي يف 
 قال:املثل يف عدم التفرق كما يف امللحة  الطرف يسمى الفرقدان ويضرب هبما

 فرقد السماء لن يفرتقا
تقارانن وهذه الفراشة السبع ال تغيب عن األرض ألن دورهتا قريبة من القطب لكن أحياانً دائماً م

جتدها يف أول الليل جنوابً وأحياانً يف أول الليل مشااًل وقول املؤلف رمحه هللا إن هلا يف كل يوم وليلة 
هم فيها أهنا ال ا تسري ختتلف ابختالف الزمن لكن امليعين يف الغالب وليس على إطالقه ألهن دورة

 تغيب عن األرض.
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أما بنات نعش الكربى اليت يقول املؤلف رمحه هللا وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين بنات 
ء ليها ثالثة أجنم كل واحدة ورانعش الكربى شبيهة ابلفراشة يف الرتكيب يعين أربعة أجنم مربعة وي

ورهتا أوسع وهلذا تغيب عن األرض إال أهنا ال تغيب إال مقدار أربع األخرى لكنها أبني وأوضح ود
 ساعات مث خترج من الشرق فهذا أثبت األدلة ألنه ال يتغري مث ذكر املؤلف كيف يستدل به.

مستقبالً نسان وراء ظهره يف الشام كان القارئ: والقطب يف وسط الفراشة ال يربح مكانه، إذا جعله إ



 لفرقدين أو اجلدي كان مستقبالً للجهة.للكعبة وإن استدبر ا
الشيخ: أمر دقيق هذا إذا جعله وراء ظهره يف الشام كان مستقاًل للكعبة يعين لعني الكعبة لكن هذا 

اجلهة أما اجلدي فنعم متعذر مع سعة الدائرة األرضية وإن استدبر الفرقدين أو اجلدي كان مستقباًل 
هة وأما الفرقدان ففيه نظر ألن الفرقدين دورهتما أوسع من دبره يف الشام فهو مستقبل للجإذا است

 دورة اجلدي قد ُييالن إىل الشمال وقد ُييالن إىل اجلنوب.
 القارئ: إال أن احنرافه يكون أكثر والشمس والقمر.
 والشمس والقمر. ، فيكون: وأوثق أدلتها النجومالشيخ: قوله والشمس والقمر معطوف على النجوم

أن احنرافه يكون أكثر، والشمس والقمر ومنازهلما وهي مثانية وعشرون منزاًل تطلع كلها القارئ: إال 
 من املشرق وتغرب يف املغرب يكون يف طلوعها على يسرة املصلي ويف غروهبا على ُيينه.

ني وغروهبا على ى العكس يكون شروقها على اليمالشيخ: وهذا من يف الشام، ومن يف اليمن عل
 (1جند يكون شروقها خلف املصلي وغروهبا أمامه ) اليسار ومن يف

__________ 
 ( اجلدي قريب من الشام جتعله إذا كنت يف جند خلف أذنك اليمين تكون مستقباًل القبلة.1)
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القبلة مستقبلة القارئ: ويستدل من الرايح أبربع هتب من زوااي السماء الدبور هتب مما بني املغرب و 
ه اليسرى مارة إىل مهب الدبور شطر َوْجه املصلي األُين والصبا مقابلتها هتب من ظهره إىل كتف

واجلنوب هتب مما بني املشرق والقبلة مارة إىل الزاوية املقابلة هلا والشمال هتب من مقابلتها مارة إىل 
 مهب اجلنوب.

عة لكن مع ذلك يستدل هبا وكثري من الناس الذين الشيخ: هذه الرايح هي أضعفها داللة ألهنا واس
هل هي مشالية أو جنوبية أو صبا أو دبور مبجرد ما هتب يعرفوهنا من ُيارسون األسفار يعرفون الريح 

 طبيعتها أما حنن الذين خنرج بثياب كثرية وندخل بثياب ما نعرف األشياء هذه.
 

 فصل
ها عند العجز لكونه مربوطاً إىل غري القبلة يصلي القارئ: ويسقط االستقبال يف ثالثة مواضع أحد

 نه أشبه القيام.على حسب حاله ألنه فرض عجز ع



الشيخ: لو قال املؤلف بقوله تعاىل )فَاتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( لكان أسهل وأطمأن لنفسه يطمئن 
 اإلنسان أكثر.
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بع ال ام احلرب واهلرب املباح من عدو أو سيل أو سالقارئ: والثاين يف شدة اخلوف مثل حال التح
راجاًل وراكباً لقول هللا تعاىل ُيكنه التخلص منه إال ابهلرب فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث أمكنه 

ْفتمْم َفرَِّجاالً َأْو رمْكَباانً( قال ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم )مستقبلي  )فَإِّْن خِّ
ة وغري مستقبليها( رواه البخاري وألنه عاجز عن االستقبال كأشبه املربوط فإن كان طالباً للعدو القبل

ن إحدامها جيوز له صالة اخلائف كاملطلوب ألن عبد هللا بن أنيس قال بعثين خياف فوته ففيه روايتا
العصر وأان  النيب صلى هللا عليه وسلم إىل سفيان بن خالد اهلذيل ألقتله فانطلقت أمشي فحضرت

أصلي أومئ إُياًء حنوه رواه أبو داوود وظاهره أنه أخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ينكره 
وزاعي قال شرحبيل بن حسنة ال تصلوا الصبح إال على ظهر فنزل األشرت فصلى على األرض قال األ

إحدى حاليت اخلوف فأشبهت فمر به شرحبيل فقال خمالف خالف هللا به فخرج األشرت ابلفتنة وألهنا 
 حالة املطلوب والثانية ال جيوز ألنه آمن.
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ََ هذان موضعان املوضع األول عند العجز والثاين عند اخلوف وعند الطلب فيه روايتان   الشيخ: إذًا
وللحديث الذي ذكره ورواية كما مسعتم رواية أنه جيوز ترك استقبال القبلة ألن الطالب كاهلارب 

ْفتمْم َفرَِّجااًل َأْو رمْكَباانً( والصحيح أنه ينظر أنه ال جيوز ألن الطالب غري خائأخرى  ف وهللا يقول )فَإِّْن خِّ
يف املصلحة إذا كان الطالب يريد أن يقضي على عدو خيشى منه على املسلمني فإنه حيل له ترك 

لي اإلنسان مث يدركه بعد ما إذا كان ال خيشى وُيكن أن يصاستقبال القبلة وإن كان عدوه هارابً أ
 جيوز ترك استقبال القبلة، وإذا كان املريض يف املستشفى مضطجع على سرير وال يتمكن ذلك فال

من استقبال القبلة ال بنفسه وال ابملمرضني فهل يسقط عنه استقبال القبلة؟ نعم يسقط عنه ألنه 
نسان بذات الصالة من أجل قت أهم شروط الصالة حبيث خيل اإلعاجز ويف هذا دليل على أن الو 

 فظة على الوقت.احملا



 السائل: إذا كان اهلارب قاتالً هل جيوز له عدم استقبال القبلة؟
الشيخ: ماذا قال املؤلف يف أول الكالم قال واهلرب املباح والقاتل إذا هرب هل هربه مباح؟ ليس 

 ز أن يرتخص يف أمر حمرم.مباحاً إذًا ال جيوز ألنه ال جيو 
 ار السرير إىل القبلة فهل جيب ذلك؟: ابلنسبة للمريض لو أمكن أن يدالسائل

الشيخ: إذا أمكن أن يدار السرير إىل القبلة وجب لكن أحياانً ال ُيكن ألن بعض السرر تكون اثبتة 
 إذا أمكن وجب.أو تكون احلجرة مثالً ضيقة وهو يف طوهلا وال ُيكن أن يكون يف عرضها املهم 
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لث النافلة يف السفر فإن كان راكباً فله الصالة على دابته ملا روى ابن عمر )أن رسول : الثاالقارئ
ه يومئ برأسه وكان يوتر على هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجه

يف  بعريه( متفق عليه وكان يصلي على محاره وال فرق بني السفر الطويل والقصري ألن ذلك ختفيف
التطوع كي ال يؤدي إىل قطعه وتقليله فيستوي فيه الطويل والقصري فإن أمكنه االستقبال والركوع 

وحيتمل أن ال يلزمه ألن الرخصة العامة  العمارية لزمه ذلك ألنه كراكب السفينةوالسجود كالذي يف 
سجود وجيعل يستوي فيها ذو احلاجة وغريه وإن شق عليه صلى حيث كان وجهه يومئ ابلركوع وال

سجوده أخفض من ركوعه وإن شق عليه استقبال القبلة يف تكبرية اإلحرام كراكب اجلمل املقطور ال 
أحدمها يلزمه ذلك اختاره اخلرقي ألنه أمكنه ه مل يلزمه وإن كان سهاًل ففيه وجهان ُيكنه إدارت

بكر ألنه جزء من الصالة  االستقبال يف ابتداء الصالة فلزمه كاملاشي والثاين ال يلزمه اختاره أبو
فأشبه سائرها فإن عدلت به البهيمة عن جهة مقصده إىل جهة القبلة جاز ألهنا األصل وإن عدلت 

ت صالته ألنه ترك قبلته لغري عذر وإن ظنها طريقه أو غلبته إىل غريها وهو عامل بذلك خمتار له بطل
الة حيث توجه ألهنا إحدى حاليت سري الدابة مل تبطل فأما املاشي ففيه روايتان إحدامها له الص

والثانية ال  املسافر فأشبه الراكب لكنه يلزمه الركوع والسجود على األرض مستقباًل إلمكان ذلك
ي ألن الرخصة وردت يف الراكب واملاشي خبالفه ألنه أييت يف الصالة مبشي جيوز وهو ظاهر قول اخلرق

ًا جاز أن يصلي فيه وإن كان يف البلد الذي يقصده وذلك عمل كثري فإن دخل املسافر يف طريقه بلد
 أمت صالته ومل يبتدئ فيه صالة.
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الشيخ: إذًا الثالث مما يستثىن يف وجوب استقبال القبلة النافلة يف السفر ألنه ثبت عن النيب صلى 
كب وهل يقاس على الرا هللا عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به 

قوالن للعلماء القول األول أنه يقاس ألن كاًل من الراكب واملاشي حمتاج ولو أن املاشي يف هذا 
املاشي وقف لريكع ويسجد وجيلس لتأخر يف سريه فهو حمتاج ملواصلة السري حمتاج لكثرة النوافل  

افتتاح  أبن املاشي يلزمه كالراكب وهذا هو الصحيح وهو املذهب لكن فرقوا بينه وبني الراكب
 القبلة والركوع والسجود والراكب يلزمه افتتاح الصالة إىل القبلة وال يلزمه الركوع الصالة إىل

والسجود ألنه يتعذر عليه الركوع والسجود فيؤمئ إُياًء والصحيح أنه جيوز للراكب واملاشي وال يلزمه 
لى املذهب  فالرخصة عامة وع القبلة أفضل وإالافتتاح الصالة إىل القبلة وإمنا افتتاح الصالة إىل

الذين يقولون بوجوب افتتاح الصالة إىل القبلة يقول لو عجز كاإلبل املقطورة اليت ربط بعضها ببعض 
 وال ُيكن أن تتجه إىل القبلة وحدها فإنه يسقط عنه يف هذه احلال ألنه تعذر عليه.

 كون صالته؟وبني الكفار كيف تالسائل: الذي جياهد من املسلمني يف حرب بينه 
يصلي الصالة املعتادة يومئ إُياًء ابلركوع والسجود وإذا كان حيتاج إىل كر وفر فال أبس يكر  الشيخ:

 ويفر وهو يف صالته.
 السائل: ما معىن العمارية؟

الشيخ: العمارية: هذه عبارة عن شيء يوضع على ظهر اجلمل كالكرسي ُيكن لإلنسان يف وسط 
مه أن يستقبل القبلة ألنه ُيكنه بسهولة أو ال يلزمه؟ ني ويسار فهل يلز هذه يتحرك يروح ُي العمارية

 فيه احتماالن احتمال أنه يلزمه واحتمال أنه ال يلزمه ألن الرخصة عامة.
 

 ابب
 يف الشرط اخلامس وهو الوقت

ه أحرم هبا فبان أن القارئ: وقد ذكران أوقات املكتوابت وال تصح الصالة قبل وقتها بغري خالف فإن
 نقلبت نفاًل ألنه ملا بطلت نية الفريضة بقيت نية الصالة.مل يدخل وقتها ا
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الشيخ: إذًا هذه قاعدة مفيدة الصالة الفريضة تشتمل نيتها على شيئني مها النية املطلقة للصالة 
التعيني بقي فجر فإذا بطلت ابعتبار والثانية النية املعينة أهنا فريضة الظهر العصر املغرب العشاء ال

 ذا قال املؤلف رمحه هللا ألنه ملا بطلت نية الفريضة بقيت نية الصالة.اإلطالق وهل
وقول املؤلف فإن أحرم هبا فبان أنه مل يدخل وقتها انقلبت نفاًل قال فبان يفهم منه أنه لو أحرم هبا 

نه مستهزئ أييت إنسان ح ال فرضاً وال نفاًل ألقبل الوقت وهو يعلم أنه مل يدخل ونواها فإهنا ال تص
يقول أان سأصلي الظهر يف الضحى ما يصري سأصلي الفجر قبل طلوع الفجر ما ُيكن لو فعل ذلك 

 متعمدًا صار آمثاً ومل تصح صالته ال فرضاً وال نفاًل.
يت بعدها من القارئ: ووقت سنة كل صالة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إىل فعلها ووقت ال

 آخر وقتها.فعلها إىل 
بيان ألوقات النوافل التابعة للصالة الراتبة اليت قبل الصالة وقتها من دخول وقت الشيخ: هذا 

الصالة إىل فعل الصالة واليت بعدها من انتهاء الصالة إىل آخر الوقت وعلى هذا فراتبة الظهر 
 قت.األولية إذا فعلت بعدها فهي قضاء ألهنا يف غري الو 

 ولو مل يؤذن؟ القبلية من دخول الوقت السائل: هل الراتبة
 الشيخ: نعم ولو مل يؤذن العربة بدخول الوقت.

 السائل: بعضهم يفرق بني القائد للسيارة والراكب مع أن السائق إبمكانه يقود السيارة ويصلي؟
السالم )ال صالة حبضرة الشيخ: الفرق بينهما أن القائد ينشغل ذهنه وقد قال النيب عليه الصالة و 

خبثان( وأيضاً هو على خطر لكن لو فرضنا أن اخلطر منتفي فالقائد وغريه طعام وال وهو يدافعه األ
سواء ألن حركة القيادة يف السيارة سهلة ألن بعض السيارات ما يتحرك إال اليد فقط تكون 

 أتوماتيكية.
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ات بعد الفجر حىت تطلع الشمس القارئ: فأما النوافل املطلقة فجميع الزمان وقت هلا إال مخسة أوق
حىت تتضيف الشمس للغروب قيامها حىت تزول وبعد العصر  وبعد طلوعها حىت ترتفع قيد رمح وعند

وإذا تضيفت حىت تغرب فال جيوز التطوع يف هذه األوقات لصالة ال سبب هلا لقول رسول هللا صلى 
ة بعد الصبح حىت تطلع الشمس( هللا عليه وسلم )ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال صال

هللا عليه وسلم ينهاان أن متفق عليه وروى عقبة بن عامر قال )ثالث ساعات كان رسول هللا صلى 



نصلي فيهن وأن نقرب فيهن مواتان حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت 
د العصر يتعلق ابلفعل ولو مل يصلِّّ تزول وحني تضيف الشمس للغروب( رواه مسلم والنهي عما بع
الصالة وعن أمحد فيما بعد الصبح فله التنفل وإن صلى غريه ألن لفظ العصر إبطالقه ينصرف إىل 

مثل ذلك ألهنا إحدى الصالتني فكان النهي متعلقاً بفعلها كالعصر واملشهور يف املذهب أنه متعلق 
عليه وسلم قال )ليبلغ الشاهد الغائب أن ال تصلوا ابلوقت ملا روى ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا 
يف هذا مكة ويوم اجلمعة وغريمها لعموم النهي يف بعد الفجر إال سجدتني( رواه أبو داوود وسواء 

 اجلميع.
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الشيخ: هذه أوقات النهي وهي مخسة وإن شئت فقل ثالثة، يقول املؤلف رمحه هللا مخسة بعد الفجر 
ط النهار عند الزوال حىت وبعد طلوعها حىت ترتفع قيد رمح وعند قيامها يعين وس حىت تطلع الشمس

تزول الشمس والرابع من صالة العصر حىت تضيف للغروب واخلامس إذا تضيفت للغروب حىت 
تغرب لكن ما معىن تضيفت للغروب؟ قيل معناه إذا شرعت يف الغروب يعين غاب أول القرص وهذا 

لوعها يعين قيد رمح ونصفاً أو حنو ذلك وقيل إذا بقي عليها أن تغرب طول طال يستغرق إال دقيقة 
وهذا هو الصحيح وعلى هذا فيكون من الفجر إىل طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إىل أن ترتفع 
قيد رمح وعند قيامها حىت تزول ومن صالة العصر حىت يبقى عليها قيد رمح ومن ذا إىل أن تغرب 

روايتان عن أمحد لنهي متعلق بوقت الصالة يف الفجر أو بفعلها؟ يف هذا مخس أوقات ولكن هل ا
رواية أن النهي متعلق ابلوقت وعلى هذا يدخل وقت النهي قبل الصالة ورواية أخرى أن النهي 

متعلق ابلصالة صالة الفجر وعلى هذا فال ينهى عن النفل إال بعد صالة الفجر الدليل املؤلف رمحه 
احلكم قياساً على صالة دى الصالتني فكان النهي متعلقاً بفعلها كالعصر فجعل هللا قال إهنا إح

العصر فإن النهي يف صالة العصر ال يدخل من وقت العصر إذا أذن العصر صلِّّ ما شئت من 
النوافل وإمنا يدخل النهي يف العصر ابلصالة، الفجر مسعتم أن فيه قولني الذين قالوا ابجلواز علل 

قياس بل ثبت به النص )أن أبنه قياس على العصر والصحيح أنه ليس ذلك من ابب ال املؤلف قوهلم
النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الصالة بعد صالة الصبح( هبذا اللفظ وعلى هذا فيكون متعلقاً 

بفعل الصالة ال ابلقياس ولكن ابلنص وهذا هو الصحيح أن احلكم متعلق بفعل الصالة صالة الفجر 
وصالة الفجر ال تسن فيه الصالة ديث الذي ذكره املؤلف فال شك أن ما بني طلوع الفجر أما احل



إال ركعيت الفجر ومها ركعتان خفيفتان كما عرفتم فلو قال اإلنسان أان سأقوم أصلي بني أذان الفجر 
 وإقامة الصالة غري الراتبة قلنا ال، ال تفعل
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لفجر؟ الصحيح ال يكون كون آمثاً كما لو صلى بعد صالة اهذا خالف األوىل لكن لو فعل هل ي
ا بني مكة واجلمعة آمثاً والصالة صحيحة لكنها غري مطلوبة يف هذا الوقت وقوله: ال فرق يف هذ

وغريها ألن بعض العلماء قال ال هني يف مكة واستدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )اي 
حداً طاف هبذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو هنار( قال )أية بين عبد مناف ال متنعوا أ

لنهي وقول املؤلف: اجلمعة نص عليها ساعة شاء من ليل أو هنار( وهذا يشمل الساعات اليت فيها ا
ألن بعض العلماء قال ال هني عن التطوع وسط النهار يوم اجلمعة وأن اإلنسان له أن يتطوع ولو قبل 

بيسري واستدلوا هلذا حبديث ورد ابستثناء يوم اجلمعة لكنه ضعيف )إال يوم اجلمعة(  زوال الشمس
يتقدمون إىل صالة اجلمعة وال يزالون يصلون إىل أن  لكنه ضعيف واستدلوا بفعل الصحابة وأهنم كانوا

سنة أييت النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وفعل الصحابة يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم 
وهذا التعليل الثاين هو الذي اختاره شيخ اإلسالم رمحه هللا وقال إنه ال هني عند الزوال يف يوم 

ذا إذا كان اإلنسان مستمرًا يف التطوع أما ما يفعله بعض الناس اليوم اجلمعة لفعل الصحابة ولكن ه
 ن.إذا قارب جميء اإلمام قام يتطوع فهذا فيه نظر وال ينبغي أن يفعله اإلنسا

 فصل
القارئ: وجيوز قضاء املكتوابت يف كل وقت لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من انم عن صالة أو 

قوله عليه السالم )من أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع نسيها فليصلها إذا ذكرها( و 
جلنازة ألهنما الشمس فليتم صالته( وجيوز يف وقتني منهما ومها بعد الفجر وبعد العصر الصالة على ا

 وقتان طويالن فاالنتظار فيهما يضر ابمليت.
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الشيخ: سبق لنا أن الصواب أن النهي يف أول النهار متعلق بفعل الصالة مث ذكر املؤلف يف هذا 
ة أي وقت تذكر هذه الفصل ما الذي يفعل يف أوقات النهي فذكر أن الذي يفعل الصالة الفائت



وعلى آله وسلم )من انم عن صالة يقظ فصّل دليله قول النيب صلى هللا عليه الصالة الفائتة أو تست
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها( واحلديث الذي بعده مث قال اثنياً جيوز يف وقتني منها ومها بعد الفجر 

ت النهي إىل مخسة أقسام إن األوقات وبعد العصر الصالة على اجلنازة وهذا من فائدة تقسيم أوقا
من طلوع الشمس إىل أن ترتفع قيد رمح وعند  ث القصرية ال جيوز فيها صالة اجلنازة وهيالثال

قيامها حىت تزول وإذا تضيفت للغروب حىت تغرب هذه ال جيوز فيها صالة اجلنازة، يف األوقات 
وقات طويلة يشق االنتظار انتظار زوال الطويلة جيوز صالة اجلنازة وعلل املؤلف ذلك أبن هذه األ

 وقت.ال
 القارئ: وركعتا الطواف بعده.

 هذا الثالث ركعة الطواف بعده أي بعد الطواف. الشيخ:
القارئ: لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )اي بين عبد مناف ال متنعوا أحدًا طاف هبذا البيت وصلى يف 

 ي واألثرم.أية ساعة شاء من ليل أو هنار( رواه الشافع
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 أوقات النهي يف أي وقت لقول النيب صلى هللا عليه وعلى لطواف أيضاً جتوز يفالشيخ: هذه ركعتا ا
فيه أية ساعة شاء من ليل أو آله وسلم )اي بين عبد مناف ال متنعوا أحدًا طاف هبذا البيت وصلى 

ع هنار( أية ابلتأنيث ألن ساعة مؤنث واملؤنث يؤتى فيه ابلتاء وجه الداللة أنه قال أية ساعة ولكنه نوز 
يف هذا االستدالل وقيل إن هذا من ابب النهي عن املنع بسبب الوالية فيأيت املنع الشرعي ينظر فيه 

 طاف به أو صلى أية ساعة وهذا ابعتبار السلطة والوالية مث متنعوا أحداً  يعين يقول أنتم والة البيت ال
ة قوية يف هذا الدليل هل جيوز أن يصلي أو ال يصلي هذا يرجع إىل الشرع وال شك أن هذه منازع

وأنه لقائل أن يقول هذا ولكن الصحيح أن ركعيت الطواف تفعالن يف وقت النهي لكن بناًء على 
  تعاىل يف آخر ما يذكره املؤلف من االستثناءات حىت يتبني وجه ذلك.ا إن شاء هللاقاعدة مهمة نذكره

يت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القارئ: وإعادة اجلماعة ملا روى يزيد ابن األسود أنه قال صل
ال اي صالة الفجر فلما قضى صالته إذا هو برجلني مل يصليا معه فقال )ما منعكما أن تصليا معنا( فقا

 قد صلينا يف رحالنا فقال )ال تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا رسول هللا
 معهم فإهنا لكم انفلة( رواه األثرم.
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الشيخ: هذه القصة وقعت والرسول عليه الصالة والسالم يف مىن يف مسجد اخليف ملا سلم إذا هو 
 عليه وعلى آله وسلم ترعد برجلني مل يصليا فجيء هبما اندامها الناس فأتيا إىل رسول هللا صلى هللا

منعكما أن تصليا معنا( قاال فرائصهما يعين يتنافران من هيبة الرسول عليه الصالة والسالم فقال )ما 
ليا معهم فإهنا لكما انفلة( صلينا يف رحالنا فقال )إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فص

؟ للثانية ألهنا أقرب مذكور وألن الفرض سقط ابلصالة إهنا الضمري يعود للصالة األوىل أو للثانية
هنا( يعين الصالة الثانية استدل بعض العلماء هبذا األوىل وال ُيكن أن يعود الفرض نفاًل فقوله )إ

ملسجد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينههما احلديث على أن صالة اجلماعة ال جيب أن تكون يف ا
كما بل ائتيا إىل مجاعة الناس بل أقرمها على أن يصليا يف رحاهلما وهذا هو ما قال ال تصليا يف رحال
صالة اجلماعة ال جيب أن تكون يف املساجد بل الواجب اجلماعة ولو يف املذهب عند احلنابلة أن 

ا احلديث يف آخر حياة الرسول عليه الصالة والسالم يف حجة البيت واستدلوا هبذا احلديث وهذ
أن يكون منسوخاً وقال آخرون من العلماء بل الصالة يف اجلماعة واجبة يف املساجد الوداع فيبعد 

ان صليا يف رحاهلما حيتمل أهنما مل يعلما بوجوب الصالة يف املساجد مع الناس وهذان الرجالن اللذ
لناس قد صلوا وحيتمل احتماالت أخرى والقاعدة يف االستدالل أنه إذا وجد وحيتمل أهنما ظنا أن ا

االحتمال بطل االستدالل وأن النصوص املتشاهبة ترد إىل احملكم فإذا كان لدينا نص حمكم يدل على 
الصالة مجاعة يف املساجد فال ُيكن أن نبطل داللة هذا النص احملكم من أجل داللة حديث  وجوب

ض  متشابه سواء آية أو حديث وقال بعض العلماء صالة اجلماعة يف املساجد فر  متشابه أو نص
كفاية ألهنا من شعائر اإلسالم الظاهرة اليت ال جيوز أن تعدمها بالد املسلمني وإذا وجد من يكفي 

 قط عن الباقني وعلى هذا فإذا صلى يف املسجد ثالثة ومجاعته ألف نفر سقط الفرضس
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بصالة هؤالء الثالثة بل إذا صلى اثنان سقط الفرض بصالهتما ألنه فرض كفاية وال شك أن 
ذلك من املصاحل  االحتياط لإلنسان واألسلم واالبرأ لذمته أن يصلي مع مجاعة املسلمني ملا يف

إن شاء هللا يف ابب صالة اجلماعة الشاهد أن هذا هو املوضع الرابع مما يدة اليت أييت ذكرها العد
يستثىن فعله يف أوقات النهي إعادة اجلماعة وظاهر كالم املؤلف أن إعادة اجلماعة مشروعة حىت 

صالة املغرب ال تسن صالة املغرب وهذا موضع خالف بني العلماء فمن العلماء من يقول إن 



وتر ال يكرر والصحيح أهنا كغريها تعاد وال يقال إهنا وتر بل نقول إهنا صالة عادهتا ألهنا وتر والإ
معادة غري مستقلة فاملصلي اتبع لغريه ليست صالة مستقلة وعلى هذا فال حاجة إذا سلم اإلمام من 

له صلى هللا عليه صالة املغرب عموم قو  صالة املغرب أن تقوم فتأيت برابعة والدليل على أهنا تدخل
 م )إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم(.وسل

 السائل: ما حكم من صلى مجاعة يف مسجد مث يذهب إىل مسجد آخر لقصد إعادة اجلماعة؟
ل )مث الشيخ: قصد املسجد إلعادة اجلماعة غري مشروع إال إذا جئت بغري قصد اإلعادة وهلذا قا

ىل مسجد مجاعة مل يقل إذا صليتما يف رحالكما فاذهبا إىل اعة( ما قال فاذهبا إأتيتما مسجد مج
 مسجد مجاعة بل قال )مث أتيتما مسجد مجاعة(.

 السائل: قول املؤلف: وركعتا الطواف بعده قوله بعده هل هذا قيد؟
 الشيخ: ال هذا بيان للواقع ألنه ال يوجد ركعتا طواف قبله.
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ات الثالث يف األوقات الثالثة الباقية ففيها روايتان إحدامها جيوز لعموم فعل هذه الصلو القارئ: فأما 
يف مجيعها كالقضاء والثانية ال جيوز  األدلة اجملوزة وألهنا صالة جازت يف بعض أوقات النهي فجازت

فيهن  لقول عقبة يف حديثه )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاان أن نصلي فيهن وأن نقرب
مواتان( وذكر الصالة مع الدفن ظاهر يف الصالة مع امليت وألن النهي يف هذه األوقات آكد 

اف على امليت فيها وال يشق أتخري الركوع هنا أوقات خفيفة ال يطلتخصيصهن ابلنهي يف أحاديث وأل
 للطواف فيها خبالف غريها.

أن كل صالة ذات سبب فهي جائزة  الشيخ: والصحيح أهنا عامة بل الصحيح أن لدينا قاعدة وهي
 يف وقت النهي أواًل ألن يف بعض أحاديث النهي أنه )هنى أن يمتحرَّى طلوع الشمس وغروهبا(.

ي عن الصالة يف هذه األوقات مشاهبة الكفار وما كان له سبب فإنه ال تتأتى نياً أن العلة يف النهواث
 د فيها املشاهبة.فيه املشاهبة ألن الصالة تعزى إىل هذا السبب وتبع

اثلثاً أن هذه املسائل املعينة اليت ورد فعلها يف أوقات النهي يقاس عليها ما كان مشاهباً هلا من ذوات 
رواية األخرى عن اإلمام أمحد رمحه هللا وهو مذهب الشافعي واختيار سباب وهذا القول هو الاأل

عبد العزيز بن ابز وهو الصحيح أن   شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخنا عبد الرمحن بن سعدي وشيخنا
كل ذات سبب فإهنا تصلى يف وقت النهي فتحية املسجد مثاًل لو دخلت قبل الغروب فصلها ال 



واف، إعادة اجلماعة، صالة االستخارة يف أمر يفوت أما يف أمر ال يفوت لس حىت تصلي، ركعتا الطجت
 لنهي.فال تصلي ألنه ُيكن أن تؤخر الصالة إىل أن يزول وقت ا

 السائل: ماحكم صالة اجلنازة على القرب وقت النهي؟
مكن صالة األوىل أما هذه فيالشيخ: صالة اجلنازة على القرب ال تصلى يف وقت النهي ألن السبب ال

أن تؤخرها إىل وقت آخر نعم لو فرض أن امليت مل يدفن فيصلى عليه من أجل اغتنام أو انتهاز 
 لي.الفرصة يف وجوده بني يدي املص
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السائل: هل قول النيب صلى هللا عليه وسلم )مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم( هذا خمصوص 
 ابلفرض أم أيضاً النافلة كصالة الرتاويح؟

 أن جتلس والناس يصلون.الشيخ: حىت النافلة ال ينبغي 
 

 فصل
 شرع التنفل بوتر يف غري الوقت.القارئ: ومىت أعاد املغرب شفعها برابعة نص عليه ألهنا انفلة وال ي

والصواب أنه ال يشفعها ألن  الشيخ: قوله نص عليه يعين اإلمام أمحد رمحه هللا يشفعها برابعة
قال هذا وتر فال يعاد نقول ألن هذه اإلعادة األحاديث عامة أن تصلي مع اإلمام وتكون انفلة وال ي

 ني.ليست وترًا استقاللياً حىت نقول إن الرجل أوتر مرت
القارئ: ومىت أقيمت الصالة يف وقت هني وهو خارج من املسجد مل يستحب له الدخول فإن دخل 

املسجد  معهم ملا روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد هللا بن خالد حىت إذا نظر إىل ابب صلى
 إذا الناس يف الصالة فلم يزل واقفاً حىت صلى الناس وقال إين قد صليت يف البيت

مثالً رجٌل جاء إىل املسجد وقد صلى ووجدهم يصلون فبقي خارج املسجد فال أبس اقتداًء الشيخ: 
  بن عمر رضي هللا عنهما.بفعل عبد هللا

 
 فصل
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القارئ: فأما سائر الصلوات ذوات األسباب كتحية املسجد وصالة الكسوف وسجود التالوة 
ا ال سبب له والثانية النهي وألهنا انفلة فأشبهت م وقضاء السنن ففيها روايتان إحدامها املنع لعموم

جيوز فعلها ملا روت أم سلمة قالت دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم بعد العصر 
فصلى ركعتني فقلت اي رسول هللا صليت صالة مل أكن أراك تصليها فقال )إين كنت أصلي ركعتني 

تان( رواه مسلم وعن قيس بن غلوين عنهما فهما هااتن الركعبعد الظهر وإمنا قدم وفد بين متيم فش
عمر قال رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجاًل يصلي بعد الصبح ركعتني فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم )أصالة الصبح مرتني( فقال له الرجل إين مل أكن صليت ركعتني قبلها فصليتهما اآلن 
ألهنا صالة ذات سبب فأشبهت ركعيت  عليه وسلم رواه أبو داوود و فسكت رسول هللا صلى هللا

الطواف واملنصوص عن أمحد يف الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إن 
هللا زداكم صالة فصلوها ما بني العشاء إىل صالة الصبح( رواه األثرم وقال يف ركعيت الفجر إن 

ا أان فأختار أتخريمها إىل الضحى ملا روى الرتمذي أجزأه قال أمحد رمحه هللا وأمصالمها بعد الفجر 
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من مل يصلِّّ ركعيت الفجر فليصلهما بعدما 

 تطلع الشمس(.
 الشيخ: هذا الفصل يف ذوات األسباب منها:

على هذا فال تدخل يف أهنا أي حتية املسجد واجبة و  حتية املسجد وتعرفون أن بعض العلماء يرى
 االستثناء ملاذا؟ ألن الكالم يف النوافل وال هني عن واجب هذه واحدة.

الثاين صالة الكسوف أيضاً فيها خالف والراجح عندي أن أدىن ما نقول فيها أهنا فرض كفاية وأما 
وجد  روا ففي النفس منها شيء كيف يأن تكون سنة إن صالها الناس أجروا وإن مل يصلوها مل يؤز 

كسوف والناس غافلون ال يلتفتون إىل هللا هذا بعيد أن يقوله قائل والصواب أن أدىن ما يقال يف 
 صالة الكسوف أهنا فرض كفاية وال بد.
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ئه  أيضاً سجود التالوة، سجود التالوة خمتلف يف كونه صالة فإن قلنا إنه ليس بصالة فال وجه الستثنا
 كما هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.
سباب أو ُيكن قضاؤها يف وقت آخر ألن وقتها قضاء السنن، قضاء السنن هل هو من ذوات األ



 يف حديث قيس بن عمر فظاهر هذا احلديث أهنا تصلى فات واحلديث الذي ذكره املؤلف رمحه هللا
تصلى بعد طلوع الشمس والصواب أهنا جائز أن تصلى  يف وقت النهي واحلديث الثاين يدل على أهنا

تار أهنا بعد صالة الفجر ألن اإلنسان بعد صالة الفجر وأن تصلى بعد طلوع الشمس والغ الب أن خيم
 يقع كثرياً. إذا أخرها هلا عنها ونسيها وهذا

ي إىل وقت أما مسألة الوتر فاحلديث الذي ذكره املؤلف ضعيف أو حيمل املراد إىل صالة الصبح أ
لصبح صالة الصبح ألنه ثبت يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا خشي أحدكم ا

الفجر وأنت مل  صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى( وال يقضى الوتر بعد طلوع الفجر بل إذا طلع
ديث عائشة توتر فال تقضه إىل بعد طلوع الشمس يف الضحى وال تقضه وترًا ولكن اقضه شفعاً حل

نهار الذي يف صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم )كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من ال
 ثنيت عشرة ركعة(.

 السائل: كيف يقضي صالة الوتر؟ وهل يقنت؟
 اً والقنوت ليس سنة دائماً يعين مل يثبت عن الرسول أنه قنت بوتر أبدًا.الشيخ: يكون شفع

 
 ابب
 النية

ي الشرط السادس فال تصح الصالة إال هبا بغري خالف لقول النيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: وه
 ل ابلنيات( وألهنا عبادة حمضة فلم تصح بغري نية كالصوم وحمل النية القلب.)إمنا األعما

 : الشرط السادس النية وهنا النية هلا أوجه:الشيخ
 ء رمحهم هللا.الوجه األول نية العمل وهو الذي يتكلم عليه الفقها

يتكلم عنه أهل  والوجه الثاين نية املعمول له هل ينوي هبذا العمل وجه هللا أو شيئاً آخراً وهذا
 التوحيد
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والوجه الثالث نية االمتثال امتثال األمر وهذا يتكلم عنه أرابب السلوك فلها ثالث جهات أواًل نية 
اس يف عباداهتم اليوم يركزون على نية االمتثال وأكثر الن العمل والثاين نية املعمول له والثالث نية

العمل وينسون نية املعمول له بناًء على أهنم خملصون هلل وليس يف قلوهبم شيء سوى هللا لكنهم 



ينسون نية االمتثال وأنه قام يصلي امتثااًل لقوله تعاىل )َوَأقِّمِّ الصَّالَة( قام يتوضأ امتثااًل لقوله تعاىل )اَي 
لموا ومجموَهكمْم( وما أشبه ذلك وهذا يفوت على اإلنسان يُـَّها الَّذِّيَن آمَ أَ  نموا إَِّذا قمْمتمْم إِّىَل الصَّالةِّ فَاْغسِّ

خريًا كثريًا وجيعل العبادات قشورًا ال لباً فالبد من مراعاة هذه األوجه اإلخالص ونية االمتثال ونية 
ات بعضها من بعض يقول املؤلف رمحه ة ويتميز هبا العبادالعمل، نية العمل يتميز هبا العادة من العباد

هللا حملها القلب وهذا صحيح حملها القلب أما اللسان فليس له تدخل يف النية ولذلك لو نطق بغري 
 ما أراد يف قلبه فإنه ال يؤثر.

سانه إىل القارئ: وحمل النية القلب فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن مل يلفظ بلسانه وإن نوى صالة فسبق ل
 فسد صالته.غريها مل ت
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الشيخ: ولكن هل األفضل أن ينطق ابلنية أو ال ينطق؟ وإذا قلنا األفضل أن ينطق فهل ينطق هبا سراً 
مل يرد عن النيب صلى هللا عليه  أو جهرًا؟ يف هذا خالف والصواب أنه ال يستحب النطق هبا ألن ذلك

وال إبقراره فال ينطق ابلنية وبعضهم قال ينطق هبا جهراً إعالانً وعلى آله وسلم ال بقوله وال بفعله 
عبادة وقياساً على قول احلاج لبيك حجاً ولكن هذا ال وجه له ومن طرائف األخبار أن عامياً وقف لل

قبل أن تتوسع مدارك الناس وفهومهم وعلومهم فلما أراد إىل جنب رجٍل يصلي يف احلرم يف زمن قدمي 
ر أربع لرجل األجنيب إىل جنب العامي قال اللهم إين نويت أن أصلي صالة الظهأن يصلي هذا ا

ركعات يف املسجد احلرام خلف اإلمام الراتب ملا أراد يكرب قال قف ابقي عليك قال وماذا بقي قال 
يف شهر كذا يف سنة كذا ما دام املسألة يقصد هبا التحديد فالبد  ابقي عليك التاريخ قل يف يوم كذا

 فالبد أن تذكر التاريخ ذكر الوقت أنت ذكرت املكان واإلمام والصالة إذا كان املقصود التعينيمن 
هذه من طرائف األخبار وليست بغريبة على العوام، العامي بفطرته ينكر ما ال أييت به الشرع وأذكر 

قال )مثمَّ  لس فتكلم بعض اإلخوان عن قول أهل التعطيل يف استواء هللا على العرشأين مرة يف جم
( يعين استوىل عليه فقال العا مي ابللغة العامية هللا يعطيه العمى إذن العرش من اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِّ

ذه هو عنده ابألول فسبحان هللا حىت أان تعجبت قلت هل أنت مسعت من عامل من قبل قال ال ه
فطر العوام تنكر ما ال واضحة خلق السماوات واألرض مث استوىل طيب عند من العرش قبل هذا 

 أييت به الشرع اللهم لك احلمد.
 ق بني نية املعمول له ونية االمتثال مل يتبني يل؟السائل: الفر 
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الشيخ: نية االمتثال أنك تستحضر أنك تفعل هذا امتثاالً ألمر هللا ونية املعمول له أن تستحضر 
ر هللا، هللا أمر )َوَأْن َأقِّيمموا الصَّالَة( االمتثال امتثال أمأبنك تفعل هذا هلل ال رايًء والمسعة فمعىن نية 

تقول أان اآلن أشعر أبين أطبق هذا األمر إقامة الصالة طبعاً إقامة الصالة ال تكون إال ابالتباع لكن 
 اإلخالص تصلي وال خيطر ببالك أنك متتثل أمر هللا لكنك خملصاً هلل يف هذه العبادة.

حرام ألهنا أول الصالة لتكون النية مقارنة للعبادة ويستحب لنية مع تكبرية اإلالقارئ: واألفضل ا
 استصحاب ذكرها يف سائر الصالة ألهنا أبلغ يف اإلخالص.
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الشيخ: هذه مسألة مهمة النية تكون عند أول فعل العبادة ويستحب أن تكون على ذكر منها 
جزء منه هذا هو لتكون النية مقارنة للعمل يف كل  تذكرها يف كل أجزاء الصالة هذا هو األفضل

األفضل فإن غابت عنك يف أثناء الصالة هل يضرك هذا أو ال؟ ال، ال يضرك أنت على نيتك األوىل 
فإن جاءك الشيطان يف أثناء الصالة قال هل أنت انوي الظهر أو العصر فال تلتفت هلذا ال تلتفت 

ام أمحد مذهباً فيه راحة هلذا ذهب ابن شاقال من أصحاب اإلمأنت على نية الصالة اليت أتيت هلا و 
للناس قال يكفي يف نية الصالة أن تنوي هبا صالة هذا الوقت وإن مل تعني أهنا ظهر أو عصر ألنه قد 
يغيب عنك تعيني الظهر أو العصر وال سيما إذا جئت واإلمام راكع ألنه قد يغيب عن ذهنك التعيني 

وهذا ال شك أن فيه سعة للناس املهم أن  أتيت لتصلي فريضة هذا الوقت أجزأكفإذا نويت أنك إمنا 
استصحاب النية يف مجيع أجزاء الصالة سنة فإن خال الركوع أو السجود أو القيام أو القعود عن 

النية لكن ما نويت القطع أجزأ ومن هنا أخذ كثري من العلماء ومنهم الشيخ حممد الشنقيطي رمحه هللا 
ألن الطواف والسعي جزء من العبادة فكما أنك ال تنوي يشرتط نية الطواف وال نية السعي  أنه ال

الركوع يف الصالة وال السجود بل تكفي النية العامة للصالة فكذلك الطواف والسعي وسائر أجزاء 
 العبادة أنت من حني ما قلت لبيك عمرة عند امليقات فإنك قد نويت كل أفعال العمرة وهذا أيضاً 

ال سيما يف أايم الزحام يدخل البيت احلرام ويشرع يف الطواف فيه سعة للناس، كثري من الناس و 
ويغيب عن ذهنه أنه نوى طواف العمرة أو أي طواف كان فإذا قلنا أن الطواف والسعي مبنزلة الركوع 



قول كثري من والسجود يف الصالة وأن النية العامة تشملهما صار يف ذلك سعة للناس وتسهيالً وهو 
تاره ألن احلقيقة أن كثريًا من الناس يندهش وال سيما إذا رأى كثرة الناس أهل العلم وهو الذي خن

 فيدخل بنية الطواف وال يشعر أبنه للحج أو للعمرة ولكن الطواف سينويه ألنه جاء ليطوف فيطوف.
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 السائل: هل يشرع التلفظ بنية احلج والعمرة؟
ابلنية أن تقول عند ع وأما قول لبيك حجاً فهذا إخبار عما يف القلب لكن النطق الشيخ: ال يشر 

العمرة اللهم إين نويت احلج كما يذكره الفقهاء رمحهم هللا قالوا ينبغي ملن أراد اإلحرام اللهم إين نويت 
يت اإلحرام أن يقول اللهم إين نويت العمرة وإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين اللهم إين نو 

احلج وإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين هذا غري صحيح أنت إذا هتيأت مث لبيت هذا هو 
مبنزلة تكبرية اإلحرام ال مبنزلة النية وتعيينها إظهار ملا يف القلب ليس عقدًا بل إظهار  الدخول فالتلبية

 ملا يف القلب كأنك تقول أان اآلن مليب بعمرة.
 فظ ابلنية أو التلفظ هبا بدعة؟السائل: هل نقول ال يستحب التل

يشرعه هللا من عقيدة أو الشيخ: شيخ اإلسالم صرح أبنه بدعة والقاعدة أن كل من تعبد هلل مبا مل 
قول أو عمل أو ترك فهو مبتدع هذا الضابط من تعبد هلل فالبد من قصد التعبد يف البدعة أما ما 

 لغة فليس بدعة شرعاً.جرى جمرى العادات فهذا ال يسمى بدعة وإن مسي بدعة 
ئها فكفى القارئ: وإن تقدمت النية التكبري بزمن يسري جاز ما مل يفسخها ألن أوهلا من أجزا

استصحاب النية فيها كسائر أجزائها وإن كانت فرضاً لزمه أن ينوي الصالة بعينها ظهرًا أو عصرًا 
ظهر الصيب واملعادة وقال غريه ال لتتميز عن غريها قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضاً لتتميز عن 
 يلزمه ألن ظهر هذا ال يكون إال فرضا وينوي القضاء يف الفائتة.
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الشيخ: املؤلف اشرتط يف الصالة املعينة أن ينويها بعينها فال يصح أن ينوي مطلق الصالة بل البد 
عصرًا فال جيزئ النية املطلقة وقال ا يهأن ينويها بعينها إن كانت ظهراً ينويها ظهرًا إن كانت عصرًا ينو 

ابن حامد يلزمه مع ذلك أيضاً أن ينوي الظهر وأهنا فرض نقول الظهر ما تقع إال فرضاً قال ال تقع 



إال فرضاً يف حق البالغ أما الصيب فتقع يف حقه نفاًل فيقال اي ابن حامد غفر هللا لك الذي يصلي 
هر ماذا تقول؟ فرضاً يتعني بل لو نوى الظهر نفاًل وهو ابلغ لظا اآلن ابلغ وال غري ابلغ؟ ابلغ إذا نوى

 ما صحت فقول ابن حامد رمحه هللا قول ضعيف ال شك يف ضعفه.
القول الثالث الذي أشران إليه وهو قول ابن شاقال نقله يف اإلنصاف أنه ينوي فرض هذا الوقت وإن 

ك ألن اإلنسان قد يغيب عن ابله ذلو  غاب عن ذهنه أهنا ظهر أو عصر وهذا هو الذي منيل إليه
 التعيني وهللا أعلم.

السائل: بعض الناس ينكر فعل الناس يف القنوت يف رمضان يف قوهلم اللهم اعتق رقابنا من النار 
 يقول ألن قوهلم اللهم اعتق رقابنا من النار يقتضي أننا حمكم علينا أننا من أهل النار؟

 ر.ناالالشيخ: وإذا قلت اللهم أجران من 
 السائل: أجران من النار يقول مقبولة ألن العتق هو ختليص من شيء وقع فيه.

ّياً ) ي الَّذِّيَن اتَـَّقْوا )71الشيخ: )َوإِّْن مِّْنكمْم إِّالَّ َوارِّدمَها َكاَن َعَلى رَبَِّّك َحْتماً َمْقضِّ (( لكن 72( مثمَّ نـمَنجِّّ
( إنه غري وارد أان ما أحفظها واردة وعتق ارلننعم لو قال قائل إن هذا األسلوب )اعتق رقابنا من ا

الرقبة يكون يف اململوك يشرتى ويعتق أما اعتقنا من النار ال أبس، أجران من النار أعذان من النار ال 
 أبس.

 السائل: ما الفرق بني اعتقنا واعتق رقابنا؟
ترد وورد بدهلا اعتقنا من  مل الشيخ: ألن الدعاء ينبغي فيه التعميم وال يؤتى ابجلزء عن الكل مث ما دام

 النار أو أعذان من النار نعوذ ابهلل من عذاب جهنم أحسن.
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السائل: إنسان يتوضأ ويذهب إىل املسجد انوي الصالة فكيف نقول إنه قد يغيب عنه ذكر فرض 
 الوقت؟

الناس  وجييء يصف مع الشيخ: إن كان ال يغيب عنك فإنه يغيب عين إنسان يسرح يفكر يف شيء
أنوي العشاء مثاًل ألين لو أردت أن أنوي العشاء ما عينت العشاء لكن يغيب عين أحياانً  لكن ما

خصوصاً إذا أردت أعدلكم مثاًل استووا اعتدلوا ملاذا متقدم ملاذا متأخر أنسى ماذا سأصلي مثالً 
 وهذا واضح.

صالة الفجر فنوى يصلون فظنها  غرب لقي الناسالسائل: إذا واحد انم بعد العصر فاستيقظ بعد امل



 صالة الفجر؟
الشيخ: هذه تقع أحياانً يستيقظ اإلنسان من منامه على أنه ابلليل حىت يرى النهار فهذا ال تصح 

صالته ألنه نوى خالفها وإذا تبني أهنا املغرب جيب أن يقطعها ألهنا اآلن ال هي فجر وال مغرب 
 يقطعها ليلقى اجلماعة.

 ها مشقة على الناس نية الفرض ونية التعيني؟ت هذه أليس فيائل: التقسيماالس
الشيخ: الصحيح ما حتتاج إىل شيء من هذا، الفقهاء يريدون التحرير فقط وإال ما حتتاج لو تسأل 

العامي الذي دخل املسجد عقب أذان الظهر إال وهو ينوي صالة الظهر لو تقول له هل نويت 
تيت املسجد إال لصالة الظهر ما فيها إشكال لكن نون أان ما أان هللا أان جمصالة الظهر؟ قال سبح

 العلماء رمحهم هللا حيررون املسائل للتدقيق.
القارئ: واألفضل النية مع تكبرية اإلحرام ألهنا أول الصالة لتكون النية مقارنة للعبادة ويستحب 

من يسري جاز ية التكبري بز وإن تقدمت الناستصحاب ذكرها يف سائر الصالة ألهنا أبلغ يف اإلخالص 
 ما مل يفسخها ألن أوهلا من أجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها.

 الشيخ: النية يف العبادة هلا وجهان:
الوجه األول نية املعمول له وهذه أهم شيء ألنه هذه هو اإلخالص ملن تصلي ملن تتصدق ملن تصوم 

 مون عن التوحيد وأرابب السلوكعليها من يتكلكن هذه يتكلم فنية املعمول له أهم ول
 والثاين نية العمل ليتميز كل عمل عن اآلخر وهذه اليت يتكلم عليها الفقهاء
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فالنية هلا وجهان فالوجه األول نية املعمول له ملن صليت ملن تصدقت ملن صمت ملن حججت وهذا 
اين نية العمل ليتميز كل ب السلوك والوجه الثيعين اإلخالص ويتكلم على هذا أصحاب العقائد وأراب

عمل عن اآلخر فرض نفل ظهر عصر وهكذا وهذه يتكلم عليها الفقهاء واألول أشرف وهلذا كان 
أشرف العلوم علم التوحيد والعقائد املهم اآلن ينبغي أن تقارن النية التكبري وإذا كرب بنية العبادة مث 

ن مل يستصحب ذكرها فقد استصحب ذلك جمزائً ألنه وإ غفل عن النية حىت انتهت الصالة كان
حكمها فاستصحاب الذكر أن تكون على ابله من أول التكبرية إىل التسليم على ابله النية 

واستصحاب احلكم أن ينويها عند أول التكبري مث تعزب عن خاطره لكن ال ينوي قطعها وهذا يسمى 
 استصحاب احلكم.



ينها ظهرًا أو عصرًا لتتميز عن غريها قال ابن حامد ه أن ينوي الصالة بعالقارئ: وإن كانت فرضاً لزم
ويلزمه أن ينوي فرضاً لتتميز عن ظهر الصيب واملعادة وقال غريه ال يلزمه ألن ظهر هذا ال يكون إال 

 فرضاً.
أهنا الشيخ: الفرق بني قول ابن حامد وكالم املؤلف ظاهر يقول ابن حامد ال بد أن تنوي أهنا الظهر و 

صالة الصيب والصحيح أنه ال يشرتط إذا نوى الظهر كفى ألن الظهر معروف أهنا فرض لتتميز عن 
 تقع من البالغ فرضاً ومن الصيب نفاًل.

القارئ: وقال غريه ال يلزمه ألن ظهر هذا ال يكون إال فرضاً وينوي األداء يف احلاضرة والقضاء يف 
ف املذهب فيمن صلى يف الغيم ال جيب ألنه ال خيتلالفائتة ويف وجوب ذلك وجهان َأْوالمها 

ابالجتهاد فبان بعد الوقت أن صالته صحيحة وقد نواها أداًء فإن كانت سنة معينة كالوتر وحنوه لزم 
 تعيينها أيضاً.
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الشيخ: وقد سبق لنا أننا ذكران قوالً ال يملزم ابلتعيني يكفي أن تنوي فرض الوقت فمثاًل إذا دخلت 
اًل فإنه جيزئ وهذا القول ذكران املسجد والناس يصلون على أنك انوي الظهر أو أهنا فرض الوقت مث

أنه أصح وأنه هو الذي يسرتيح فيه الناس ألنه أحياانً يغيب عن ذهن اإلنسان تعيني الصالة هل هي 
ر وإن  ظهر أو عصر لكن هو ما جاء إال ليؤدي فرض هذا الوقت فإن كان يف وقت الظهر فهي ظه

 لكن أحياانً يغيب عن اإلنسان. كان يف وقت العصر فهي عصر ولكن على كل حال التعيني أفضل
القارئ: وإن كانت انفلة مطلقة أجزأته نية الصالة ومىت شك يف أثناء الصالة هل نواها أم ال لزمه 

 أجزأه.استئنافها ألن األصل عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن حيدث شيئاً من أفعال الصالة 
كثري الشكوك فإنه ال يلتفت إليه ألن بعض الشيخ: وهذا مقيد مبا إذا مل يكن كثري الشكوك فإن كان  

الناس نسأل هللا العافية يبتلى فتجده دخل يف الصالة كرب قرأ مث يشك هل نوى أم ال؟ يكون كل ما 
ب إلغاؤها ألن ال دخل يف الصالة شك هذا الشك نقول هذا ال يلتفت إىل شكه ألن كثرة الشك جي

 ينفتح على اإلنسان ابب الوسواس.
فعل شيئاً قبل ذكره بطلت صالته ألنه فعله شاكاً يف صالته وإن نوى اخلروج من الصالة  القارئ: وإن

بطلت ألن النية شرط يف مجيع الصالة وقد قطعها وإن تردد يف قطعها فعلى وجهني أحدمها تبطل ملا 
 دخل فيها بنية متيقنة فال خيرج منها ابلشك.ذكران والثاين ال تبطل ألنه 
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الشيخ: وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يستمر يف صالته لو تردد هل يقطع صالته أم ال يعين 
ال مث قال أمضي افرض أنه شرع يف الصالة مث ذكر حاجة فرتدد هل يقطع صالته ليدرك حاجته أو 

لنية يعين ه استئناف الصالة إذا قلنا أبن الرتدد يف النية يبطل افعلى القول أبن الرتدد يبطل النية يلزم
جيعلها نية فاسدة وأما إذا قلنا ابلقول الثاين أن الرتدد فيها ال يبطلها ألنه دخل بنية متيقنة وطرأ 

حمظور ومل يفعله مثل أن تنحبس الريح وهو الرتدد عليها من غري ترجيح ومثل ذلك لو نوى فعل 
يستمر يتصرب ويستمر فإن  طلق الريح ومعلوم أنه إذا أطلق الريح أن صالته تبطل مثيصلي فيقول سأ

 صالته ال تبطل ألنه نوى فعل حمظور ومل يفعله.
ح العصر القارئ: وإذا نوى يف صالة الظهر مث قلبها عصرًا فسدات مجيعاً ألنه قطع نية الظهر ومل تص

ذر مثل أن حيرم هبا منفردا فتحضر مجاعة فيجعلها نفالً ألنه ما نواها عند اإلحرام وإن قلبها نفالً لع
ليصلي فرضه يف اجلماعة صح ألن نية النفل تتضمنها نية الفرض وإن فعل ذلك لغري غرض كره 

 وصح قلبها ملا ذكران وحيتمل أن ال يصح ملا ذكران يف الظهر والعصر.
 جيوز أن خيرج من الفرض إال بعذر ينبغي أن يقال حيتمل أن ال يصح ليس هلذه العلة ألنه ال الشيخ:

 لفرض إىل النفل وهذه املسألة حتتاج إىل وضع ضابط نقول:وهذا الرجل خرج من ا
 إذا انتقل من معني إىل معني مل يصح االثنان.

 ومن معني إىل مطلق يدخل يف ضمنه املعني فإنه يصح.
 إىل معني ال يصح. ومن مطلق
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صر أما الظهر فألنه أبطلها وأما العصر فألنه مل ال يصح ال الظهر وال الع انتقل من الظهر إىل العصر
مطلق إىل معني مثل إنسان يتهجد يف ينوها من أوهلا انتقل من نفل مطلق إىل الوتر ال يصح ألنه من 

الليل يصلي صالة مطلقة فجعلها وترًا نقول ال يصح ألنه من مطلق إىل معني، انتقل من صالة الظهر 
فل مطلق يصح ملاذا ألن صالة الظهر تشتمل على نيتني يف الواقع نية الصالة وكوهنا ظهرًا أبطل  إىل ن

الة الظهر إىل راتبة الظهر ال تصح ألنه من معني إىل كوهنا ظهرًا فبقيت نية الصالة، انتقل من ص



ة من أوهلا مطلقة معني فالظهر أبطلها والراتبة البد أن تكون من أوهلا راتبة وال ُيكن أن تكون الصال
 وآخرها راتبة ال ُيكن.

 السائل: ما حكم من نوى أن يوتر خبمس مثاًل مث اقتصر فأوتر بركعة واحدة؟
 الشيخ: ما يف أبس.

 سائل: ما حكم إذا أراد أن يصلي راتبة الظهر أربعاً ركعتني ركعتني فنسي فقام إىل الثالثة؟ال
 إن أمتها أربعاً فال أبس لكن خالف األوىل.الشيخ: نقول اجلس ألجل تكون ركعتني ركعتني و 

فائدة: لو صلى الظهر يريد أربع ركعات وغفل وعندما جلس للتشهد األول سلم على أهنا الفجر 
 ا ال يكمل ألنه صالها على أهنا ركعتني أما لو سلم من الركعتني على أهنا أربع فنقول يكمل.فهذ

يصح ألنه من معني ملطلق وهللا قال )َوال تـمْبطِّلموا السائل: الذي يصلي الظهر وقلبها انفلة قلنا 
 َأْعَماَلكمْم( فكيف نوفق بني اآلية وهذا القول؟

ض العلماء ال تبطلوا أعمالكم ابلردة لقوله تعاىل )َوَمْن يـَْرَتدِّْد مِّْنكمْم الشيخ: اإلبطال ما معناه؟ قال بع
َرةِّ( وإما إبطال العبادة فال يدخل َعْن دِّينِّهِّ فـََيممْت َوهمَو َكافٌِّر فَأمولَئَِّك َحبِّ  َيا َواآْلخِّ نـْ َطْت َأْعَماهلممْم يفِّ الدُّ

غرض صحيح، إذا كان لغرض صحيح يصح يف هذا والرجل ما أبطلها مثل ما قال املؤلف يكره لغري 
 واملؤلف يقول يكره لكن فيه قول حيتمل أن ال يصح ملا ذكران يف الظهر والعصر.
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 ابب
 ةصفة الصال
كاهنا مخسة عشر القيام وهو واجب يف الفرض لقول هللا تعاىل )َوقمومموا َّللَِِّّّ قَانِّتِّنَي( وقال القارئ: وأر 

حصني )صل قائماً فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى  النيب صلى هللا عليه وسلم لعمران بن
 جنب( رواه البخاري.

 لقيام مل يعتد به ألنه أتى به يف غري حمله.فإن كرب لإلحرام قاعدا أو يف حال هنوضه إىل ا
ام فاستحب ويستحب القيام إىل املكتوبة عند قول املؤذن قد قامت الصالة ألنه دعاء إىل القي

 ه.املبادرة إلي
الشيخ: هنا علل القيام عند قد قامت الصالة أبنه دعاء إىل القيام وقال بعض العلماء يقوم عند قوله 

 حي أقبل وقال بعضهم يقوم إذا شرع وقال بعضهم يقوم إذا كرب اإلمام حي على الصالة ألن معىن



يصح عن النيب صلى ذا واسع ما يف التوقيت للتحرُية قال اإلمام مالك رمحه هللا واألمر عندان يف ه
 هللا عليه وعلى آله وسلم.

هللا عليه  القارئ: ويستحب لإلمام تسوية الصفوف ملا روى أنس بن مالك قال إن رسول هللا صلى
وسلم كان إذا قام إىل الصالة أخذه بيمينه يعين عودًا يف احملراب مث التفت وقال )اعتدلوا سووا 

 ووا صفوفكم( رواه أبو داوودبيساره وقال )اعتدلوا سصفوفكم( مث أخذه 
 

 فصل
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لمسيء يف صالته )إذا القارئ: مث يكرب لإلحرام وهو الركن الثاين ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ل
لتكبري وحتليلها التسليم( رواه أبو ا قمت إىل الصالة فكرب( وقال )مفتاح الصالة الطهور وحترُيها

داوود وقال )ال يقبل هللا صالة امرئ حىت يضع الوضوء مواضعه مث يستقبل القبلة ويقول هللا أكرب 
 بغري العربية ملا ذكران فإن مل حيسن العربية لزمه وال جيزئه غريه من الذكر وال قوله هللا األكرب وال التكبري

فيه وجهان أحدمها يكرب بلغته ألنه عجز عن اللفظ فلزمه اإلتيان التعلم فإن خشي خروج الوقت ف
مبعناه كلفظة النكاح والثاين ال يكرب بغري العربية ألنه ذكر تنعقد به الصالة فلم جيز التعبري عنه بغري 

ى هذا يكون حكمه حكم األخرص فإن عجز عن بعض اللفظ أو عن بعض العربية كالقراءة فعل
ه وإن كان أخرص فعليه حتريك لسانه ألن ذلك كان يلزمه مع النطق فإن عجز احلروف أتى مبا ُيكن

عن أحدمها بقي اآلخر ذكره القاضي ويقوى عندي أنه ال يلزمه حتريك لسانه ألن ذلك إمنا وجب 
إذا سقطت سقط ما هو من ضرورهتا كاجلاهل الذي ال حيسن شيئاً من على الناطق ضرورة القراءة و 

 لسانه بغري القراءة عبث جمرد فال يرد الشرع به.الذكر وألن حتريك 
الشيخ: هذا الذي قاله إنه يقوى عنده هذا هو املتعني حىت إن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا قال 

مثرة منه رجل أخرس ال ينطق إذا أراد حيرك لسانه وشفتيه ينبغي أن يقال ببطالن صالته ألنه حركة ال 
ألنه سوف حيركه من حني يبدأ إىل أن خيتم فهي حركة كثرية متوالية عبث صارت حركة كثرية متوالية 

فالصواب ما قاله املؤلف رمحه هللا أنه ال حيرك لسانه أخرص ال يستتطيع النطق يسقط عنه لقوله تعاىل 
ألن التكبري ال  َما اْسَتَطْعتمْم( وأما الذي يعجز عن التكبري ابلعربية فله أن يكرب بلغته وذلك )فَاتَـّقموا اَّللََّ 

 يتعبد بلفظه خبالف القرآن فإذا كرب بلغته أو دعا بلغته أو سبح بلغته فال أبس.



(1/357) 

 

يف اسم هللا تعاىل  القارئ: ويبني التكبري وال ُيططه فإن مططه متطيطاً يغري املعىن مثل أن ُيد اهلمزة
 فيجعله استفهاما.

 ر استفهاماً مثل قوله )آَّللَّم َخرْيٌ َأمَّا يمْشرِّكموَن(.الشيخ: يقول آهلل أكرب؟ إذا قال آهلل صا
 القارئ: أو ُيد أكبار فيزيد ألفاً فيصري مجع كرب وهو الطبل مل جتزه.
 هللا أكبار قلنا صالتك ابطلة ومل الشيخ: يعين أن أكبار مجع كرب كأسباب مجع سبب فإذا قال املكرب

 .تنعقد ألنك قلت أكبار وأكبار مبعىن الطبول
 السائل: إذا قال يف األذان هللا أكبار؟
 الشيخ: نفس الشيء ما يصح أذانه.

 السائل: هل يستحب تسوية الصفوف أم جيب؟
مام هو الذي الشيخ: االستحباب هذا لإلمام أما املأمومون فيجب عليهم تسوية الصفوف لكن اإل

يه إذا رأى أحد متقدم أو يستحب له أن أيمر الناس يقول استووا سووا صفوفكم اعتدلوا وجيب عل
 متأخر جيب وهلذا قوله يستحب لإلمام تسوية الصفوف أن يقول استووا.

 السائل: ما هو الراجح يف القيام يف الصالة هل واجب أم ركن؟
 الصالة إال به. الشيخ: القيام يف صالة الفرض ركن ال تصح

وإن مل يكن إماماً بقدر ما يسمع نفسه  القارئ: وجيهر ابلتكبري إن كان إماماً بقدر ما يسمع من خلفه 
 كالقراءة.

الشيخ: قوهلم بقدر ما يسمع من خلفه هذا أدىن الواجب وليس املعىن إذا كان جهوري الصوت أن 
 مع من خلفه.خيفضه حىت ال يسمعه إال من خلفه بل أدىن الواجب أن يس

 
 فصل

إىل بعض حىت حياذي هبما منكبيه  القارئ: ويستحب أن يرفع يديه ممدوديت األصابع مضموماً بعضها
أو فروع أذنيه ملا روى ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )كان إذا افتتح الصالة رفع يديه 

 ك يف السجود( متفق عليه.حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وال يفعل ذل
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ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبري وانتهاؤه مع انتهائه ألن الرفع للتكبري فيكون معه فإن سبق 
يرفع حىت فرغ من التكبري مل يرفع ألنه  رفعه التكبري أثبتهما حىت يكرب وحيطهما يف حال التكبري وإن مل

رفع ألن حمله ابق فإن عجز عن الرفع إىل حذو املنكبني رفع قدر سنة فات حملها وإن ذكر يف أثنائه 
ن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع األخرى لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا ما ُيكنه وإ

 أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم(.
يرفع جدًا أو يرتك وإن مل يقدر إال أن يرفعهما أكثر مثل أن تكون اليد ما تنثين فهو إما أن  الشيخ:

 فهل يرفع أو يرتك؟
 يرفع ألن هذه خمالفة يف الصفة فقط.

والرفع بنيَّ أنه إىل حذو منكبيه أو إىل فروع أذنيه، فروع أذنيه أي أعالمها واملنكبان مها الكتفان فهل 
واحدة ألن السنة وردت هبذا وهذا لكن هل مها صفتان أو صفة واحدة قال مها صفتان أو صفة 

ومن ذكر  إهنما صفتان وقال بعضهم صفة واحدة لكن من ذكر الكتفني فاملراد أسفل الكف بعضهم
فروع األذنني فاملراد أعلى الكف واخلطب يف هذا سهل أما ابتداء الرفع يقول إنه مع ابتداء التكبري 

ثالث ت به السنة وجاءت السنة أبن يكرب مث يرفع وأن يرفع مث يكرب فالصفات إذاً فهذا أيضاً جاء
 صفات.

 
 فصل

ب قال كان رسول هللا صلى هللا عليه القارئ: فإذا فرغ استحب وضع ُيينه على مشاله ملا روى هملْ 
عن  وسلم يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه قال الرتمذي هذا حديث حسن وجيعلهما حتت السرة ملا روى

اوود وعنه فوق السرة علي أنه قال السنة وضع الكف على الكف يف الصالة حتت السرة رواه أبو د
 وعنه أنه خيري ويستحب جعل نظره إىل موضع سجوده.

خ: مل يذكر املؤلف الصفة اليت هي أوىل وأحسن واليت دل عليها حديث وائل بن حجر أنه الشي
ضعيف أن الرسول عليه الصالة والسالم يضعهما  يضعهما على صدره وهذا أصح ألن حديث علي

 ا على صدره.حتت السرة فالصواب أنه يضعهم
 كف لنظره.القارئ: ويستحب جعل نظره إىل موضع سجوده ألنه أخشع للمصلي وأ
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الشيخ: ويستثىن من ذلك إذا كان يف التشهد أو يف اجللسة بني السجدتني فإنه ينظر إىل حمل إشارته 
ل هللا تعاىل إىل العدو لقو  يعين إىل أصبعه ويستثىن من ذلك إذا كان يف صالة اخلوف فإنه ينظر

ْذرَكمْم( واستثىن بعض العلماء إذا كان يف املسجد احلرام فإنه ينظر إىل الكعبة واألخري ليس ) َوخمذموا حِّ
بصحيح بل الذي يف املسجد احلرام ينظر إىل موضع سجوده وقال بعض العلماء السنة أن ينظر تلقاء 

 عليه وعلى آله ية النيب صلى هللاكون اضطراب حلوجهه ألن هذا ظاهر فعل الصحابة حيث كانوا حي
وسلم ألهنم سئلوا مباذا تعرفونه يقرأ قالوا ابضطراب حليته وهذا يدل على أهنم ينظرون تلقاء وجوههم 
وكذلك يف صالة الكسوف رأى النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم النار تلقاء وجهه ولو قيل أبن 

إما أن تنظر تلقاء وجهك أو جتعل نظرك لصواب أن يقال كن بعيدًا من ااألمر يف هذا واسع أيضاً مل ي
يف موضع سجودك فإذا كان أخشع لك أن يكون نظرك يف موضع سجودك فافعل وإذا كان أريح لك 

 أن جتعل نظرك منطلقاً إىل األمام فال أبس.
 السائل: النظر إىل موضع السجود للوجوب أو االستحباب؟

 وب.الشيخ: ال، ليس للوج
وىل تنظر إىل موضع سجودك كيف يردون على األحاديث اليت فيها أن ذين يقولون األالسائل: ال

 الصحابة ينظرون إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وكذلك فعله يف صالة الكسوف؟
عموَن( الذين ينظر  ون إىل الشيخ: يقولون فسر كثري من السلف قوله تعاىل )الَّذِّيَن همْم يفِّ َصالهتِِّّْم َخاشِّ

الصحابة لعلهم يقولون إن هذا ألن الرسول عليه عليه الصالة والسالم  جودهم وأما فعلمواضع س
يقتدى به وهو أسوة وإمام فنظرهم إليه حيتاجون له وعلى كل حال ينبغي أن ينظر ملا هو أصلح له 

مر يف نة والنار، األوفعله أيضاً ُيكن جييبون عنه أبن هذه حال طارئة ألن هللا أراد أن يعرض عليه اجل
 ع.هذا واس

 السائل: ما هو التوجيه يف عدم صحة استحباب النظر إىل الكعبة يف املسجد احلرام؟
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 الشيخ: أنه مل يرد به نص واألصل أن العبادات مبنية على التوقيف.
 السائل: وهل النظر إىل موضع السجود ورد به النص؟

عموَن( ينظرون إىل )الشيخ: كما قلت لك أن بعض املفسرين فسر قوله  الَّذِّيَن همْم يفِّ َصالهتِِّّْم َخاشِّ
مواضع سجودهم مث النظر إىل الكعبة وال سيما يف أايم الطواف تلهي اإلنسان وأما النظر تلقاء الوجه 



يصح ما مل يكن هناك ما يشغله إن كان فيه ما يشغله ال ينظر ويستفاد من هذا أيضاً أن اإلنسان ال 
ك وتغميض العينني مكروه إال حلاجة مثل أن يكون أمامه أشياء لو فتح عينيه لذيغمِّّض عينيه وهو ك
 ألشغلته فال أبس.

 
 فصل

القارئ: ويستحب أن يستفتح قال أمحد أما أان فأذهب إىل ما روي عن عمر يعين ما رواه األسود أنه 
إله  الصلى خلف عمر فسمعه كرب فقال )سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك و 

غريك( رواه مسلم ولو أن رجالً استفتح ببعض ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم من االستفتاح  
كان حسناً أو قال جائزًا وإمنا اختاره أمحد ألن عائشة وأاب سعيد قاال: كان رسول هللا صلى هللا عليه 

أوىل من غريه وصوب  وسلم إذا استفتح الصالة قال ذلك وعمل به عمر مبحضر من الصحابة فكان
االستفتاح بغريه مثل ما روى أبو هريرة قال قلت اي رسول هللا أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة 

ماذا تقول قال )أقول اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من 
ايي ابلثلج واملاء والربد( متفق اطخطاايي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين من خ

 عليه قال أمحد وال جيهر اإلمام ابالستفتاح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل جيهر به.
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الشيخ: يعين فيجوز االستفتاح هبذا وهبذا مبا كان عمر يستفتح به )سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك 
 هريرة أن النيب صلى هللا الصحيحني من حديث أيب امسك وتعاىل جدك وال إله غريك( أو مبا ثبت يف

عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح بذلك وقد رجح بعض العلماء حديث أيب هريرة ألنه يف 
الصحيحني ومرفوع صرحياً إىل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ورجح بعضهم ما رواه عمر وقال 

ه من النيب صلى هللا عليه وعلى آله ل عنايته به وأنه مسعإن كون أمري املؤمنني جيهر به يعلمه الناس يد
وسلم وقد رجح ابن القيم يف زاد املعاد هذا من حنو عشرة أوجه أي االستفتاح بسبحانك اللهم 

وحبمدك وتبارك امسك إىل آخره ولكن األرجح أنه أيخذ هبذا اترة وهبذا اترة ألن الكل سنة وال جيمع 
ا تقول مل يذكر إال نوعاً واحدًا فقط خبالف أدعية عليه وسلم ملا سئل م بينهما ألن النيب صلى هللا

الركوع مثاًل فإنه جيوز أن جيمع بينهما ألنه ما ورد يف الركوع أنه كان يقتصر على واحد منها أما هذا 
 ورد أنه يقتصر على واحد منها.



 
 فصل

ا قـََرْأَت اْلقمْرآَن فَاْسَتعِّْذ لقوله تعاىل )فَإِّذَ  القارئ: مث يستعيذ ابهلل فيقول أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
( قال ابن املنذر وجاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول قبل  يمِّ َّللَِّّ مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ ابِّ

 القراءة )أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم(.
 

 فصل
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ف النيب جيهر هبا ملا روى أنس ابن مالك قال صليت خل القارئ: مث يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم وال
جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم رواه صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع أحدًا منهم 

أمحد ومسلم وفيها روايتان إحدامها أهنا آية من الفاحتة اختارها أبو عبد هللا بن بطة وأبو حفص ملا 
نيب صلى هللا عليه وسلم قرأ يف الصالة بسم هللا الرمحن الرحيم وعدها آية روت أم سلمة )أن ال

بة أثبتوها يف املصاحف فيما مجعوا من القرآن فدل على واحلمد هلل رب العاملني آيتني( وألن الصحا
أهنا منها والثانية ليست منها ملا روى أبو هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )قال 

هللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد )احْلَْمدم َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي( قال هللا 
( قال أثىن علي عبدي فإذا قال )َمالِّكِّ يـَْومِّ الدِّينِّ( قال تع يمِّ اىل محدين عبدي فإذا قال )الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

َك نـَْعبمدم وَ  َك َنْسَتعِّنيم( قال هللا هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل فإذا جمدين عبدي فإذا قال )إِّايَّ إِّايَّ
َراَط اْلممْسَتقِّيَم  َراَط الَّذِّيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهِّْم َغرْيِّ اْلَمْغضموبِّ َعَلْيهِّْم َوال الضَّالِّّنَي( قال قال )اْهدِّاَن الصِّّ صِّ

 الرمحن الرحيم منها لبدأ هبا ومل يتحقق هذا لعبدي ولعبدي ما سأل( رواه مسلم، ولو كانت بسم هللا
 يما حنن فيه.التنصيف وألن مواضع اآلي كاآلي يف أهنا ال تثبت إال ابلتواتر وال تواتر ف

الشيخ: وهذا الذي قاله هي الرواية األخرى أصح أن البسملة ليست من الفاحتة وال من غريها من 
 السور أما كوهنا ليست من الفاحتة فلوجهني:

األول أن هللا عز وجل ملا قال )قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني( بدأ ابحلمد ولو كانت  الوجه
 البسملة منها لبدأ هبا.

(1/363) 



 

الوجه الثاين أننا لو قلنا إهنا من الفاحتة لكان للفاحتة مثان آايت وهي ابإلمجاع سبع آايت فإما أن 
جعلنا البسملة آية صار قوله )اْهدِّاَن  ناسبة ألنه إذاتقول مثان آايت وإما أن تكون سبع آايت غري مت

َراَط الَّذِّيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهِّْم َغرْيِّ اْلَمْغضموبِّ َعَلْيهِّْم َوال الضَّالِّّنَي( كلها آية  َراَط اْلممْسَتقِّيَم صِّ وهذا الصِّّ
)احْلَْمدم  بسملة منها ألنطويل مث إننا إذا قسمناها فيما بني هللا وبني العبد نصفني تعني أن ال تكون ال

َك نـَْعبمدم َوإِّايَّ  يمِّ * َمالِّكِّ يـَْومِّ الدِّينِّ( ثالث آايت هذه هلل )إِّايَّ َك َنْسَتعِّنيم( َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي * الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ
َراَط الَّذِّيَن أَ  َراَط اْلممْسَتقِّيَم * صِّ ْيهِّْم * َغرْيِّ نـَْعْمَت َعلَ الرابعة هذه بني هللا وبني العبد )اْهدِّاَن الصِّّ

اْلَمْغضموبِّ َعَلْيهِّْم َوال الضَّالِّّنَي( هذه الثالث آايت للعبد فتكون الثالث آايت األوىل هلل خالصة 
والرابعة بينه وبني العبد واخلامسة والسادسة والسابعة خالصة للعبد فهذا هو الصحيح أهنا ليست من 

عائشة يف كيفية بدء الوحي أن جربيل  ل على ذلك حديثالفاحتة وكذلك ليست من غريها والدلي
ْسمِّ رَبَِّّك الَّذِّي َخَلَق( ومل يذكر البسملة.  قال له )اقْـَرْأ ابِّ

القارئ: ومن نسي االستفتاح حىت شرع ابالستعاذة أو نسي االستعاذة حىت شرع يف البسملة أو 
ع إليها ألهنا سنة فات الفاحتة مل يرجالبسملة حىت شرع يف الفاحتة على الرواية اليت تقول ليست من 

 حملها.
الشيخ: وهذه عندهم ضابط كل سنة فات حملها فإهنا ال تقضى ألنك لو قضيتها ألتيت هبا يف غري 
حملها ولكن على هذه القاعدة يقال لو نسي االستعاذة حىت شرع يف البسملة فهو ال زال يف حمل 

الركوع مثاًل يف الصالة رجع إليه وركع فلو  كما أنه لو نسياالستعاذة فلو قيل أبنه يستعيذ لكان خريًا  
قيل أبنه يرجع إذا نسي االستعاذة حىت شرع يف البسملة أو نسي البسملة حىت شرع يف الفاحتة أنه 

 يرجع لكان له وجه.
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 السائل: ما معىن حديث أم سلمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم عدها آية؟
 فإن صح فاملراد عدها آية يعين مستقلة.الشيخ: هذا ضعيف 

يف سبل السالم أنه مل يقل أحد من العلماء أنه يكرب قبل أن يرفع السائل: ما رأيك يف قول الصنعاين 
 يديه.

 الشيخ: هذا غريب منه ألن هذا جاء يف مسلم.



 
 فصل

ادة عن النيب صلى هللا القارئ: مث يقرأ الفاحتة وهي الركن الثالث يف حق اإلمام واملنفرد ملا رواه عب
لكتاب( متفق عليه وال جتب على املأموم لقوله )َوإَِّذا عليه وسلم أنه قال )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة ا

تموا( وروى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ما يل أانزع  قمرَِّئ اْلقمْرآنم فَاْسَتمِّعموا َلهم َوأَْنصِّ
أن يقرؤوا فيما جهر فيه النيب صلى هللا عليه وسلم رواه مالك يف املوطأ  القرآن( قال فانتهى الناس

وألهنا لو وجبت عليه مل تسقط عن املسبوق كسائر األركان لكن إن مسع قراءة اإلمام أنصت له ويقرأ 
 يف سكتاته وإسراره ألن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه أهنم يقرؤون يف غريه.
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الشيخ: قال املؤلف املوفق رمحه هللا يف كتاب الكايف مث يقرأ الفاحتة وهي الركن الثالث يف حق اإلمام 
مث استدل آبية وحديث أما كوهنا ركناً  واملنفرد فبني أهنا ركن ولكنه قيد ذلك حبق اإلمام واملنفرد

ه وسلم قال )ال صالة ملن مل فاستدل حبديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا علي
ؤلف يقول ال جتب إال يقرأ بفاحتة الكتاب( ومن املعلوم أن الدليل هنا أعم من املدلول على كالم امل

مل( ومن هذه اسم موصول من صيغ العموم فكان الدليل هنا  على اإلمام واملنفرد واحلديث عام )ملن
ل وبناًء على ذلك على هذه القاعدة استدل أعم من املدلول وال ُيكن أن خنصص الدليل إال بدلي

َوإَِّذا قمرَِّئ اْلقمْرآنم فَاْسَتمِّعموا َلهم هبذا التخصيص فقال رمحه هللا وال جتب على املأموم لقوله تعاىل )
تمو  ا َلَعلَّكمْم تـمْرمَحموَن( وهذا الدليل أخص من املدلول عكس األول، األول الدليل عام واملدلول َوأَْنصِّ

ه خاص هنا الدليل أخص من املدلول ألنه قال ال جتب على املأموم ال يف السرية وال يف املستدل ل
تم  اجلهريه واستدل بقوله وا( وهذا يقتضي أن تكون غري واجبة )َوإَِّذا قمرَِّئ اْلقمْرآنم فَاْسَتمِّعموا َلهم َوأَْنصِّ

فهل ُيكن أن نستدل هبذه اآلية على املأموم فيما إذا مسع قراءة اإلمام وعليه فإذا كانت الصالة سرية 
نستدل وكذلك إذا   على سقوطها عن املأموم؟ ال وكذلك إذا كان بعيدًا ال يسمعه فإنه ال ُيكن أن

 احلقيقة مل يسمعها فلم يقرأها ومل يستمع إليها على كل كان بعد أن فرغ اإلمام من الفاحتة فإنه يف
تموا( وهذا منطوق عام مفهومه إذا مل  حال نقول اآلية عامة )َوإَِّذا قمرَِّئ اْلقمْرآنم  فَاْسَتمِّعموا َلهم َوأَْنصِّ

ن مقتضى الدليل أن جتب على املأموم يف حالني يف حال نسمعه مل يلزمنا اإلنصات وعلى هذا فيكو 



وفيما إذا مل يسمع إمامه وروى أبو هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله  السرية
 أانزع القرآن( فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النيب صلى هللا وسلم قال )ما يل
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عليه وعلى آله وسلم رواه مالك يف املوطأ )ما يل أانزع القرآن( يعين أهنم ينازعون النيب صلى هللا عليه 
)ما يل  ليه فقال عليه الصالة والسالموسلم يف القرآن فهم يقرؤون وهو يقرأ فينازعونه ويشوشون ع

الناس عن القراءة فيما جهر فيه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهذا  أانزع القرآن( فانتهى
أيضاً يدل على أن املراد الصلوات اجلهرية اليت يكون فيها منازعة لإلمام ولكن املؤلف رمحه هللا عدل 

فتل من صالة الصبح فقال ى هللا عليه وعلى آله وسلم انعن حديث عبادة بن الصامت أن النيب صل
كم تقرؤون خلف إمامكم( مث قال )ال تفعلوا إال أبم القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا( وهذا )ما ل

صريح يف أهنا جتب على املأموم يف الصالة اجلهرية وعلى هذا فيكون قوله هنا فانتهى الناس أن يقرؤوا 
آله وسلم الفاحتة وغري ع الرسول صلى هللا عليه وعلى حتة وكانوا يف األول يقرؤون ميعين يف غري الفا

 الفاحتة واملسألة هذه فيها خالف بني العلماء على مخسة أقوال:
القول األول أن الفاحتة ال جتب على أحد وأن الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن لقول النيب صلى 

ما تيسر معك من القرآن( وهذا يث املسيء يف صالته )مث اقرأ هللا عليه وعلى آله وسلم يف حد
مذهب أيب حنيفة رمحه هللا وقال إن النفي يف قوله )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب( نفي للكمال 

 وليس نفياً للصحة.
جاء  والقول الثاين أن قراءة الفاحتة واجبة على اإلمام واملأموم واملنفرد بكل حال حىت املسبوق لو

ا مقابل لذاك تقابل طرفني مقابلة اتمة مع القول وع فإهنا ال جتزئه الركعة وهذواإلمام راكع وأدرك الرك
 األول.

القول الثالث أهنا جتب على اإلمام واملأموم واملنفرد يف الصالة السرية واجلهرية إال املسبوق فإهنا 
 تسقط عنه.
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 الصالة اجلهريه وهذا قول شيخ القول الرابع جتب على املأموم يف الصالة السرية وال جتب عليه يف
عين لوال حديث عبادة بن الصامت و قول أقيس من غريه لوال الدليل ياإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وه

 الذي أشران إليه آنفاً لكان هذا القول هو القول املتعني ألن األدلة جتتمع به.
ذا هو املشهور من املذهب مذهب القول اخلامس ال جتب على املأموم يف السرية وال يف اجلهرية وه

مام فقراءة اإلمام له قراءة( اإلمام أمحد لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )من كان له إ
والقول الراجح الوجوب مطلقا إال يف حق املسبوق وإمنا رجحنا هذا القول لعموم األدلة )ال صالة 

مت يف صالة الفجر وهو نص يف املوضوع إال ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب( وحلديث عبادة بن الصا
 عنه حني جاء والنيب صلى هللا عليه املسبوق فإن املسبوق ال جتب عليه حلديث أيب بكرة رضي هللا

وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل يف الصف مث دخل يف الصف ومل أيمره النيب صلى 
املسبوق مل يدرك القيام الذي هو حمل قراءة الفاحتة هللا عليه وعلى آله وسلم إبعادة الركعة وألن 

اليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها يف الوضوء فسقطت عنه الفاحتة بسقوط حملها كما يسقط غسل 
 ألنه فات احملل.

تموا( اآلية عام ة وحديث أما اإلجابة عما قال املؤلف فنقول اآلية )َوإَِّذا قمرَِّئ اْلقمْرآنم فَاْسَتمِّعموا َلهم َوأَْنصِّ
جهر  )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب( خيصصها وأما حديث أيب هريرة فنقول نعم هو عام فيما

فيه الرسول عليه الصالة والسالم أن ال يقرؤوا فيه لكن خيصصه حديث عبادة بن الصامت حني 
وهذا الذي نراه  انفتل من صالة الصبح وقال )ال تفعلوا( أي ال تقرؤوا مع إمامكم )إال أبم الكتاب(

ين ممن يرى هو مذهب الشافعي رمحه هللا وكذلك ذهب إليه كثري من املتأخرين كالشوكاين والشوكا
أيضاً أهنا ال تسقط الفاحتة وال عن املسبوق ولكن سقوطها عن املسبوق أصح وكذلك اختار هذا 

 د.القول شيخنا عبد العزيز بن ابز أهنا ركن يف حق اإلمام واملأموم واملنفر 
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أما تعليله رمحه هللا وألهنا لو وجبت مل تسقط عن املسبوق كسائر األركان فاجلواب عن ذلك أن يقال 
سقطت ابلدليل والدليل مقدم على التعليل وعلى القياس والدليل هو ما ذكران من حديث أيب بكرة 

 لقراءة.رضي هللا عنه وألن املسبوق مل يدرك املكان أو املوضع الذي هو حمل ا
ل: لشيخ اإلسالم كالم معناه أوجب القراءة يف السرية دون اجلهرية هل هذا صحيح؟ وما السائ

 توجيهه حلديث عبادة؟



الشيخ: نعم صحيح هذا رأيه هذا رأي الشيخ، وأما حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرته لكم يف 
 ه صححه.هللا لكن غري  صالة الفجر بعض العلماء ضعفه ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه

 السائل: ابلنسبة ملن ترك الفاحتة انسياً، فما حكمه؟
الشيخ: كغريها من األركان إذا تركها نسياانً لغت الركعة اليت نسيها فيها وإذا كان جهاًل فإن كان من 

 اجلهل الذي يعذر به فال إعادة عليه وإال أعاد.
أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف ى أبو قتادة )القارئ: وجتب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ملا رو 

األخريتني أبم القرآن( متفق عليه وروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم علم املسيء يف صالته فقال 
)اقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر( مث قال )اصنع يف كل ركعة مثل ذلك( وألنه ركن ال تفتتح به الصالة 

 كوع.فتكرر يف كل ركعة كالر 
قول إن الفاحتة جتب يف كل ركعة واستدل لذلك أبن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  الشيخ: ي

كان يقرأ يف األخريني أبم الكتاب وهو حديث متفق عليه ووجه االستدالل منه ال يتم حىت يضاف 
الركنية إليه وقال )صلوا كما رأيتموين أصلي( ألن جمرد الفعل ال يدل على الوجوب فضاًل عن 

أيب قتادة ال ُيكن االستدالل به إال إبضافة قوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )صلوا كما  فحديث
 رأيتموين أصلي(.
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أما احلديث الثاين وروي أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قاله بصفة التمريض مع أن أصله يف 
ويف الصحيحني )مث افعل يف كل ركعة مثل ذلك(  الصحيحني لكن اللفظ خيتلف، هنا قال )اصنع

ذلك يف صالتك كلها( ولفظ الصحيحني حيتمل أن املعىن افعل ذلك فيما بقي من صالتك أو يف 
صالتك كلها يف كل الصلوات يعين افعل ذلك يف العصر والظهر واملغرب والعشاء والفجر فلما كان 

 ل ذلك(.مث اصنع يف كل ركعة مثلفظه يف الصحيحني حمتماًل أتى ابللفظ الصريح )
السائل: لو قيل بوجوب قراءة الفاحتة يف اجلهرية ال أهنا ركن حبيث يكون هذا هو الوسط وهبذا جتتمع 

 األدلة؟
الشيخ: لوال حديث عبادة بن الصامت يف صالة الصبح يعين لو ثبت أن هذا احلديث ضعيف ال 

)ال صالة ملن مل يقرأ هبا( لكن إذا ثبت وقد قال  تقوم به حجة لكان الواجب األخذ ابلقول ابلتفصيل
 وهلذا الذين ال يثبتونه رأيهم واضح، وأما القول ابلوجوب ما ُيكن ألن نفي الصحة يدل على الركنية.



 السائل: إذا صلى رجل مأموم يف صالة جهرية ومل يقرأ ابلفاحتة هل تصح صالته؟
 الشيخ: ما تصح صالته.

 هل عند قراءة اإلمام؟م الفاحتة يف اجلهرية السائل: مىت يقرأ املأمو 
الشيخ: ال األفضل أن ينصت للفاحتة ألن اإلنصات هلا أفضل حيث إن قراءة اإلمام جيب االستماع 

هلا فكونه يستمع لإلمام وهي ركن يف حق اإلمام أوىل من كونه ينصت ملا هو ليس بركن وأما إذا 
العاملني اإلمام سيقول الرمحن إذا قال احلمد هلل رب رددها معناه أنه سينشغل عن استماع اآلايت 

 الرحيم فإذا كان هو يقول الرمحن الرحيم وأنت تقول احلمد هلل رب العاملني اشتغلت عن استماعه
 وأما إذا قال الفاحتة قبل اإلمام عند االستفتاح مثاًل واإلمام أطال االستفتاح ال أبس.

  تفتتح به الصالة؟السائل: اشرح قول املؤلف وألنه ركن ال
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الشيخ: ذكر املؤلف الدليل، والتعليل قال وألنه ركن ال تفتتح به الصالة، قوله ال تفتتح به الصالة 
ل ركعة لقال لك قائل إذاً تكبرية اإلحرام احرتازًا من تكبرية اإلحرام ألنه لو قال وألنه ركن فتكرر يف ك

 الصالة فكأنه رمحه هللا صنع العلة حىت تكون موافقة ملا يريد. فاحرتز عن ذلك بقوله ركن ال يفتتح به
جتب إال يف األولتيني ألهنا لو وجبت يف غريمها لسن اجلهر هبا يف بعض الصلوات   القارئ: وعنه ال

 مرتبة متوالية.كاألولتني وجيب أن يقرأ الفاحتة 
ر ابألخريني فكما أن السنة أن الشيخ: هذا ضعيف والصحيح أهنا واجبة لكل ركعة وأما كونه ال جيه

 يقتصر على الفاحتة فكذلك ال جيهر.
أن يقرأ الفاحتة مرتبة متوالية فإن قطع قراءهتا بذكر كثري أو سكوت طويل عامدًا القارئ: وجيب 

ن الذكر أو السكوت يسريا أمتها ألن املواالة ال تفوت بذلك وإن أعادها وإن فعل ذلك انسيا أو كا
 قطع ألن القراءة ابللسان فلم تنقطع ابلنية خبالف نية الصالة.نوى قطعها مل تن

( إىل آخره 2أن يقرأ الفاحتة مرتبة فيقرأ )احْلَْمدم َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي )الشيخ: يقول جيب  يمِّ ( الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ
َراَط اْلممْسَتقِّيَم(  والية يعين غري متفرقة فإن قطع قراءهتا بذكر كثري مثل عندما وصل إىل )اْهدِّانَ مت الصِّّ

شروع فإن كان مشروعاً كسكوته الستماع جعل يدعو كثريًا أو سكوت طويل بشرط أن يكون غري م
 يتمكن من إمتامها أما قراءة إمامه فإنه ال يضر إذا علم أن إمامه سيسكت فيما بعد هذه القراءة حىت

ن القراءة فإنه يستمر يف قراءهتا ولو كان إذا كان يعلم أن إمامه من عادته أنه ال يصمت إذا فرغ م



 اإلمام يقرأ.
نوى قطعها مل تنقطع ألن القراءة ابللسان فلم تنقطع ابلنية خبالف نية  السائل: قال املؤلف وإن

نقطعت وكنتم ذكرمت أحسن هللا إليكم من قبل أبنه إن نوى الصالة هنا أفاد أنه إن نوى قطع الصالة ا
 قطع وضوئه مل ينقطع.
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الشيخ: إن نوى قطع الوضوء يف أثناء الوضوء انقطع وإن كان بعد الوضوء ما ينقطع وهذا بعد 
لعبادة فهو إذا نوى قطعها الصالة ما تنقطع وال فرق بني الوضوء والصالة أبدًا ما دام أنه متلبس اب

نية الرفع، وال يقال أبن  انقطعت فإذا فرغ منها ونوى رفعها ما تنقطع ألن نية قطعها بعد التمام معناه
لوضوء سيستقبل به هناك فرق أبن الصالة إن نوى إبطاهلا بعد أدائها ما يصح ألهنا وقعت خبالف ا

 دة انتهت.صالة أخرى فيقال إن هذا أثر الوضوء لكن نفس العبا
 السائل: لو نوى أن يقطع الصيام هل ينقطع؟

فقط ما هناك فعل يفعله حىت نقول إذا انتهى الشيخ: لو نوى قطع الصيام انقطع ألن الصيام نية 
مبين على النية فإذا قطعه انقطع وهذا يف   وقطعه بعد انتهائه مل ينقطع ويف أثنائه ينقطع وأصل الصيام

 اً هبا أما إذا فرغ ما ُيكن يرفعها إال احلج فإنه مستثىن.كل العبادات ما دام متلبس
جلهرية وخاصة يف الفرتة األخرية يسرع جداً فما تستطيع السائل: بعض األئمة يف الصالة السرية أو ا

 أن تقرأ الفاحتة معه؟
نه ض األئمة ال ُيكنك أن تقرأ الفاحتة معه فماذا تصنع؟ جيب أن تنفرد ألالشيخ: هذه مهمة جدًا بع

 هنا ال ُيكن أن جتمع بني قراءة الفاحتة وبني املتابعة.
ن أخل حبرف منها أو بشدة مل تصح ألنه مل يقرأها كلها القارئ: وأييت فيها إبحدى عشرة تشديدة فإ

 كالنطق به مع العجلة.والشدة أقيمت مقام حرف وإن خفف الشددة صح ألنه  
( الشيخ: الفاحتة فيها إحدى عشرة تشديدة والبسم لة ليست منها واحلرف املشدد عن حرفني )ربُّ

 دة معناه أنه مل يقرأ الفاحتة كاملة.أصلها ربب لكن أدغمت الباء ابلباء فالقارئ إذا ترك تشدي
 

 فصل

(1/372) 



 

القارئ: فإذا فرغ منها قال آمني جيهر هبا فيما جيهر فيه ابلقراءة ملا روى وائل بن حْجر أن النيب صلى 
ا صوته( رواه أبو داوود ويؤمن املأمومون هللا عليه وسلم كان إذا قال )وال الضآلني قال آمني يرفع هب

ضالني فقولوا آمني( ويف لفظ ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا قال اإلمام وال المع أتمينه لقو 
)إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة غفرله( متفق عليه وجيهرون هبا ملا روى 

 ويؤمنون حىت إن للمسجد للجة رواه الشافعي يف مسنده.عطاء أن ابن الزبري كان يؤمن 
قد فهم بعض الناس وأعين هبم من مل يخ: إذًا يكون )إذا أمن اإلمام فأمنوا( معناه إذا شرع و الش

يراجع بقية األلفاظ أن املعىن إذا أمن أي إذا فرغ من التأمني وهذا غفلة عما ثبت يف صحيح مسلم 
إذا شرع يف  آمني( وعلى هذا فيتعني أن يكون معىن قوله )إذا أمن( أي )إذا قال وال الضالني فقولوا

 أتمينه.التأمني وهلذا قال املؤلف يؤمن املأموم مع 
السائل: كثري من الناس يتهاون يف الفاحتة يف الصالة السرية فإما يقرأها يف قلبه أو بتحريك اللسان 

 دون الشفتني؟
 يقرأ ابلقلب ما يقال قرأ لكن هل جيب إمساع نفسه أو يكفيالشيخ: البد من النطق ابلقراءة الذي 

د أن يسمع نفسه والصحيح أنه ال يشرتط، إظهار احلروف؟ فيه قوالن للعلماء بعض العلماء يقول الب
الشرط أن يظهر احلروف من خمارجها أما جمرد أنه ُير القراءة على قلبه ال يكفي بل كل ما ذكر فيه 

 هو البد من إظهار احلروف.من قال كذا من قرأ كذا 
أيتِّ به ألنه سنة به املأموم ليذكره فإن مل يذكره حىت شرع يف القراءة مل القارئ: فإن نسيه اإلمام جهر 

 فات حملها ويف آمني لغتان قصر األلف ومدها مع التخفيف فإن شدد امليم مل جيزئه ألنه يغري معناها.
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فيف امليم، الشيخ: يعين على كالم املؤلف جيوز أن أقول أمني بغري مد كما يقال آمِّنْي مبد األلف وخت
مبعىن قاصدين لكن حىت أمني من األمانة  أما آمِّّني مبد األلف وتشديد امليم، فهذا ال جيوز ألن آمِّّني

فلهذا ينظر فيها هل هذا اثبت يف اللغة أو ال؟ إن ثبت لغة فال أبس فيكون هذا من ابب املشرتك أن 
الزجاج يف قول القارئ بعد فراغه أمني تكون مبعىن اللهم استجب وتكون مبعىن ضد اخلائن كما قال 

 العرب )أمني( بقصر األلف و )آمني( ابملد وهو أكثر.من فاحتة الكتاب آمني فيها لغتان: تقول 
 



 فصل
القارئ: فإن مل حيسن الفاحتة لزمه تعلمها فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آايت من غريها وهل 

ألن الثواب مقدر ابحلروف فاعتربت كاآلي  جيب أن تكون يف عدد حروفها على وجهني أحدمها جيب
وم يوم طويل مل يعترب كون القضاء يف يوم طويل مثله فإن مل حيسن سبعاً  والثاين ال يعترب ألن من فاته ص

كرر ما حيسن بقدرها فإن مل حيسن إال آية من الفاحتة وشيئاً من غريها ففيه وجهان أحدمها يكرر آية 
ن لثاين يقرأ متام السبع من غريها ألنه لو مل حيسن شيئاً من الفاحتة قرأ مالفاحتة ألهنا أقرب إليها وا

غريها فما عجز عنه منها وجب أن أييت ببدله من غريها فإن مل حيسن الفاحتة ابلعربية مل جيز أن يرتجم 
ه إال عنها بلسان آخر ألن هللا تعاىل جعل القرآن عربيا ويلزمه أن يقول سبحان هللا واحلمد هلل وال إل

يب أوىف قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل ملا روى عبد هللا بن أ
عليه وسلم فقال إين ال أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمين ما جيزئين فقال )قل سبحان هللا 

 ابهلل( رواه أبو داوود.واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال 
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الشيخ: كم هذه من كلمة سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل 
ر منها قلنا ألن البدل من غري مخس فإن قال قائل كيف يغين مخس كلمات عن الفاحتة وهي أكث

القرآن غري الفاحتة فإنه جيب أن يكون بقدر الفاحتة  جنس املبدل منه هنا خبالف ما لو قرأ آايت من
 ألنه من اجلنس.

 : إذا مل حيسن شيئاً من القرآن وال الذكر؟السائل
 الشيخ: هذا يقف بقدر القراءة.

 تبطل صالته؟ السائل: إذا املصلي قرأ الفاحتة بغري تشديد هل
يمِّ )( ا2الشيخ: لو قال )احْلَْمدم َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي ) (( مل يشدد 4( َمالِّكِّ يـَْومِّ الدِّينِّ )3لرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

ء والدال مل يصح ولو جبهل لكن إذا كان جاهاًل وقد مضى أوقات طويلة وهو ممن ال يعلم حرف البا
 ه.هذه األشياء فالصحيح أنه ال شيء علي

ن مل حيسن إال بعض ذلك  القارئ: وألنه ركن يف الصالة فقام غريه مقامه عند العجز عنه كالقيام فإ
 كرره بقدره فإن مل حيسن شيئاً وقف بقدر القراءة.

 



لسائل: القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز بن ابز يف أنه يرى يف قراءة الفاحتة الركنية  ا
 ألنه يف فتاوى نور على الدرب يرى الوجوب وال يرى الركنية؟كقولكم قدُياً أو حديثاً، 

قول أبهنا قدُياً لكن هو يتسامح يف مسألة املأموم فيما لو نسي مثاًل لكن يلزم على الالشيخ: حديثاً و 
 ركن أنه ال يصح تركها ولو نسياانً.

 
 فصل

ملا روى مسرة أنه حفظ عن القارئ: ويستحب لإلمام أن يسكت بعد الفاحتة سكتة يقرأ فيها من خلفه 
 وسكتة إذا فرغ من قراءة )َغرْيِّ اْلَمْغضموبِّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سكتتني سكتة إذا كرب

نَي( رواه أبو داوود قال أبو سلمة بن عبد الرمحن لإلمام سكتتان تغتنم فيهما القراءة َعَلْيهِّْم َوال الضَّالِّّ 
 ذا قال )َوال الضَّالِّّنَي(.بفاحتة الكتاب إذا افتتح الصالة وإ
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رأ املأموم الفاحتة ولكنها عض العلماء أهنا تكون مبقدار ما يقالشيخ: وهذه السكتة ليست كما زعم ب
ما من قال إنه من أجل أن يقرأ املأموم سكتة خفيفة ليرتاد إليه النفس ولينظر ماذا يقرأ بعد الفاحتة وأ

الفاحتة فقال إنه يسكت بقدر الفاحتة قيل له يلزمك أن تقول إن اإلمام يسكت بعد قراءة السورة 
املأموم السورة فإذا قرأ سورة ق نقول اسكت بقدر ما يقرأ املأموم سورة ق وهذا ال  بقدر ما يقرأ

ة ليست من أجل أن يكمل املأموم قرأة الفاحتة يقول به أحد وهلذا كان الصحيح أن هذه السكت
 ولكن من أجل أن يرتاد إليه النفس وينظر ماذا يقرأ مث املأموم يشرع يف قراءة الفاحتة ويكمل ولو قرأ

 اإلمام على القول الراجح.
السائل: احلديث الذي رواه أبو داوود هذا احلديث ضعيف ضعفه األلباين ألنه من رواية احلسن عن 

 وهي خمتلف فيها؟مسرة 
الشيخ: رواية احلسن عن مسرة خمتلف فيها والبخاري ومجاعة من احملققني احلافظني قالوا إنه مسع منهم 

  فتح الباري إنه اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم.واحلديث قال احلافظ بن حجر يف
 

 فصل
فصل ويف املغرب من قصاره القارئ: ويسن أن يقرأ بعد الفاحتة سورة تكون يف الصبح من طوال امل



 ويف سائرهن من أوساطه.
الشيخ: أول املفصل معروف لكم أوله )ق( وطواله من )ق( إىل )عم( وأوساطه من )عم( إىل 

 اره من )الضحى( إىل آخر القرآن ومسى مفصاًل لكثرة فواصله.)الضحى( وقص
رأ يف الفجر بـ )ق( رواه مسلم القارئ: ملا روى جابر بن مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يق

وعنه كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر ابلسماء والطارق والسماء ذات الربوج 
واه أبو داوود، وعنه كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى وحنومها من السور ر 

ر كذلك والصلوات كلها إال الصبح فإنه كان يطيلها الظهر ويقرأ بنحو )َواللَّْيلِّ إَِّذا يـَْغَشى(، والعص
 رواه أبو داوود وما قرأ به بعد أم الكتاب يف ذلك أجزأه يعين يف إصابة السنة.

 
 قال إن املفصل يبدأ من الدخان؟ السائل: هناك من
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 الشيخ: ال املشهور هو ما قلته لكم أن ق هي أول املفصل.
 السائل: صرَّح بعض العلماء أن اإلمام أو املنفرد إذا أطال السكتة فإهنا بدعة، فما رايكم؟

ه بدعة أما رى أنه ال وجه لذلك، الشيء الذي اختلف فيه علماء السنة ال يقال إنالشيخ: الذي ن
نة فإننا ال نقول بدعة وإال كان كل مسألة الذي قال به أهل البدع نعم أما ما اختلف فيه علماء الس

فيها خالف يكون املخالف فيها مبتدعاً مث من حنن الذين حنكم على الناس أبهنم مبتدعة أليس من 
علماء السنة الفقهاء هلم مكن أن نكون حنن املبتدعني ممكن وهلذا نعترب هذا املسلك غلط ألن امل

ه مبتدع هل نقول ملن توضأ عند أكل حلم اإلبل خالفات طويلة عريضة هل نقول لكل خمالف أن
نقول  واآلخر ال يراه نقول ملن توضأ إنه مبتدع هل نقول ملن رفع اليدين عند الركوع واآلخر ال يراه

 مبتدع ال، ال يستقيم هذا أبداً.
  بدع اإلمام الذي يقف ليقرأ املأمومون الفاحتة كلها؟السائل: شيخ اإلسالم رمحه هللا

 م صحيح، وإن كان هناك من يقول به لكن العلماء الذين قالوا به ليسوا من األئمة.الشيخ: نع
روى أبو قتادة أن رسول هللا صلى هللا  القارئ: ويستحب له أن يطيل الركعة األوىل من كل صالة ملا

صر يف عتني األولتني من الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني يطول يف األوىل ويقعليه وسلم كان يقرأ يف الرك
الثانية ويسمع اآلية أحياانً وكان يقرأ يف الركعتني األخريتني بفاحتة الكتاب ويقرأ يف العصر يف الركعتني 



وىل من وسورتني يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية وكان يطول يف الركعة األاألولتني بفاحتة الكتاب 
ه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة صالة الصبح ويقصر يف الثانية متفق عليه ويف رواية فظننا أن

 األوىل وال يزيد على أم الكتاب يف األخريتني من الرابعية وال الثالثة من املغرب هلذا احلديث.
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 عنه ولكن ال شك أن الشيخ: وقال بعضهم ال أبس أن يزيد حلديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا
هللا عليه وسلم  عيد يقول كنا حنزر صالة النيب صلىحديث أيب قتادة أرجح منه ألن حديث أيب س

 واحلزر هو التخمني والتقدير وأما حديث أيب قتادة فصريح لكن لو أن اإلنسان فعل أحياانً فال أبس.
 

 فصل
ني من املغرب والعشاء واإلسرار فيما وراء ذلك القارئ: ويسن لإلمام اجلهر ابلقراءة يف الصبح واألولت
ن اجلهر لغري إمام ألنه ال يقصد إمساع غريه وإن ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك وال يس

جهر املنفرد فال أبس ألنه ال ينازع غريه وكذلك القائم لقضاء ما فاته من اجلماعة وإن فاتته صالة ليل 
لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إن صالة النهار عجماء( وإن فاتته صالة هنار فقضاها هنارًا مل جيهر 

 ر ألهنا صالة هنار وإن فاتته ليالً فقضاها لياًل يف مجاعة جهر.فقضاها لياًل مل جيه
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آله الشيخ: هذه مسائل أوالً إن فاتته صالة ليل فقضاها هنارًا مل جيهر لقول النيب صلى هللا عليه وعلى 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملا انم وسلم )إن صالة النهار عجماء( والصحيح أنه جيهر ألن النيب 

عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس وصالها قال )فصنع كما يصنع كل يوم( وهذا يشمل اجلهر 
إذا هبا ولعموم قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها 

يئة الصالة وكيفيتها وصفتها فالصواب أنه ذكرها( وهذا كما أنه يراد يف ذات الصالة فرياد به أيضاً ه
حسب املقضية إن قضى صالة الليل يف النهار جهر وإن قضى صالة النهار يف الليل مل جيهر وانظر 

يعين إن قضى صالة إىل كالم املؤلف قال وإن فاتته صالة هنار فقضاها لياًل مل جيهر وهذا غريب 
يف النهار مل جيهر وكان مقتضى هذا أن تكون الثانية  النهار يف الليل مل جيهر وإن قضى صالة الليل



ابلعكس يعين أنه إذا قضى صالة النهار يف الليل مل جيهر ألنه قضى صالة سر نقول كذلك إذا قضى 
اًل فقضاها لياًل يف مجاعة جهر وإن صالة الليل يف النهار جهر ألنه قضى صالة جهر قال وإن فاتته لي

 هنار مل جيهر. فاتته صالة هنار فقضاها يف
 السائل: هل صالة النهار إذا قضاها لياًل ال جيهر؟

الشيخ: نعم صحيح القضاء حيكي األداء هكذا قال العلماء القضاء حيكي األداء وأما صالة اجلمعة 
دهلا والبدل ال يلزم أن يكون مساوايً للمبدل إذا فاتت فال تقضى على صورهتا ألهنا سقطت يقضي ب

 منه.
 القول بصحة حديث مسرة أنه ذكر سكتتني ابإلطالق فما الذي قيدها ابلقصر؟ السائل: على

 الشيخ: السكتة تطلق على القليل والكثري ولو كانت سكتة طويلة لشرع فيها ذكر.
لركوع ألن يف حديث مسرة يف بعض القارئ: وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل ا

 كت.رواايته وإذا فرغ من القراءة س
 

 فصل
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القارئ: مث يركع وهو الركن الرابع لقوله تعاىل )ارَْكعموا َواْسجمدموا( ويكرب للركوع ملا روى أبو هريرة أن 
ني يركع مث يكرب الة كرب حني يقوم مث يكرب حرسول هللا صلى هللا عليه وسلم )كان إذا قام إىل الص

 يكرب حني يرفع رأسه يفعل ذلك يف صالته كلها( رواه البخاري ويف هذه التكبريات حني يسجد مث
روايتان إحدامها أهنا واجبة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعلها وقد قال )صلوا كما رأيتموين 

ألن  جب كالقيام والثانية ال جيبكوع فعل فلم خيلو من ذكر واأصلي( متفق عليه وألن اهلوي إىل الر 
 النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعلمها للمسيء يف صالته وال جيوز أتخري البيان عن وقت احلاجة.

الشيخ: والصواب األول الصواب أن هذه التكبريات واجبة وأنه ال جيوز إسقاطها ألن النيب صلى هللا 
ورفع وألن ذلك هو وألنه كان يكرب يف كل خفض  ال )إذا كرب اإلمام فكربوا(عليه وعلى آله وسلم ق

الفاصل بني الركنني فالصواب أهنا واجبة وأما قوله رمحه هللا وكذلك قال غريه إن النيب صلى هللا عليه 
 وعلى آله وسلم مل يعلمها املسيء يف صالته فجوابه أن يقال ومل يعلمه التشهد أيضاً والتشهد األخري

ا علمه ما أساء فيه فقط ولو أننا ال نقول يب عليه الصالة والسالم إمنركن من أركان الصالة والن



بشيء واجب يف الصالة إال ما دل عليه حديث املسيء لقلنا أيضاً الفاحتة ال جتب لقوله )اقرأ ما 
 تيسر معك من القرآن( فالصواب أن هذه التكبريات تكبريات االنتقال واجبة.

اإلجزاء االحنناء حىت ُيكنه مس لتكبري حلديث ابن عمر وقدر : ويستحب أن يرفع يديه مع االقارئ
 ركبتيه بيديه ألنه ال يسمى راكعاً بدونه.
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الشيخ: هذا مقدار اإلجزاء يف الركوع االحنناء حىت ُيكنه مس ركبتيه بيديه قال الفقهاء رمحهم هللا 
ألن بعض الناس تكون يداه  ينبشرط أن يكون وسطاً يعين أنه ليس طويل اليدين وال قصري اليد

قصريتني فيحتاج إىل احنناء كثري وبعض الناس تكون يداه طويلتني فال حيتاج إىل احنناء إال قليالً وبعض 
العلماء يقول أن يكون إىل الركوع التام أقرب منه إىل القيام التام وذلك ألنه اآلن بني ركنني بني قيام 

وع التام منه إىل القيام التام فهذا هو اجملزئ ألنه يصدق عليه أنه ركاتم وركوع اتم فإذا كان أقرب إىل ال
ركع والظاهر وهللا أعلم أن كونه يستطيع أن ُيس ركبتيه بيديه قريب من كونه إىل الركوع التام أقرب 

 منه إىل القيام التام.
لم للمسيء يف وسالقارئ: وجيب أن يطمئن راكعاً وهو الركن اخلامس لقول رسول هللا صلى هللا عليه 

صالته )مث اركع حىت تطمئن راكعاً( متفق عليه ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضاً هلما يسوي 
ظهره وال يرفع رأسه وال يقبضه وجيايف يديه عن جنبيه ملا روى أبو محيد أن رسول هللا صلى هللا عليه 

)ركع مث اعتدل فلم يصوب رأسه ظ وسلم )كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره( ويف لف
ومل يقنع( ويف رواية )ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحامها عن جنبيه( حديث 

 صحيح.
 الشيخ: كل هذه الصفات معروفة.

السائل: حديث )صالة النهار عجماء( فهل لإلنسان اجلهر يف صالة النهار؟ وماذا يقال عن صالة 
 اجلمعة؟
ال السنة أن ال جيهر وأما صالة اجلمعة فإهنا فريضة مستثناة صالة اجلمعة واالستسقاء : الشيخ

والعيدين وسبب استثنائها هو كثرة اجلمع فلكثرة اجلمع وكوهنم على إمام واحد كل أهل البلد صار 
على ا من املناسب أن يقرأ اإلمام لتكون القراءة للجميع واحدة من املناسب أن جيهر ألجل أن يكونو 



 قراءة إمام واحد.
 السائل: مداومة النيب صلى هللا عليه وسلم على اجلهر أال يدل على الوجوب؟
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الشيخ: رمبا يستدل هبا على الوجوب رمبا داوم على هذا ومل حيفظ عنه أنه أسر لكن الذين قالوا أنه 
النصوص وجوب القراءة  مستحب قالوا ألن هذا وصف للقراءة أو صفة للقراءة والذي جاءت به

 نفسها وهذا صفة فقط.
 السائل: إذا صلى إمام ابلناس وكان يسرع وال يستطيع من خلفه متابعته؟

الشيخ: إذا كان اإلمام يسرع حبيث ال ُيكن املأموم متابعته فإنه ينفصل عنه ينوي االنفراد وإن حصل 
ن يتعذر اجلمع بني املتابعة وبني آلالكل املصلني يقدمون واحدًا يصلي هبم صالة اتمة ألنه مشكلة 

القيام بركن وال يقال إن هذا فيه فتنة ال ليس هناك فتنة يتقدم واحد من الناس وجيعل اإلمام مكانه ال 
جيره يرتكه يصلي لنفسه وهؤالء املصلون ما دام أهنم ما أخلوا بشيء من األركان ال يستأنفون ولكن 

اإلمام وعلى هذا نقول الذي ال يستطيع أن يتابع ينفصل  ما أكثر الناس الذين حيبون صالة هذا
ويبقى يف مكانه، على كل حال إذا كان ال ُيكنك متابعة اإلمام فانفصل عنه وأكمل لنفسك هذه 

 القاعدة إن أدركت ركعة فكتبت لك إدراك مجاعة وإن مل تدرك فأنت منفرد لكن إلصالح صالتك.
 

 فصل
وفيه روايتان إحدامها جيب ملا روى عقبة بن عامر أنه ملا نزل  ميالقارئ: مث يقول سبحان ريب العظ

( قال النيب صلى هللا عليه وسلم )اجعلوها يف ركوعكم( فلما نزل سبح اسم  ْسمِّ رَبَِّّك اْلَعظِّيمِّ )َفَسبِّّْح ابِّ
ربك األعلى قال )اجعلوها يف سجودكم( رواه أبو داوود وألنه فعل يف الصالة فلم خيلو من ذكر 

 كالقيام والثانية ليس بواجب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعلمه املسيء يف صالته.  واجب
الشيخ: عرفتم أن الطريقة هذه وهي االستدالل أبن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل يعلمه 
 ااملسيء يف صالته غري صحيحة ألن هناك أركان معروفة ومع ذلك مل تذكر يف حديث املسيء وأجبن

 عن ذلك أبن مل تذكر ألن الرسول عليه الصالة والسالم إمنا علمه ما أساء فيه فقط.
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القارئ: وأدىن الكمال ثالث ملا روى ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا ركع أحدكم 
 وذلك أدانه( ريب األعلى ثالاثً  فليقل سبحان ريب العظيم ثالاثً وذلك أدانه وإذا سجد فليقل سبحان

 واه األثرم والرتمذي وإن اقتصر على واحدة أجزأه ألنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر األذكار.ر 
 

 فصل
القارئ: مث يرفع رأسه قائاًل مسع هللا ملن محده حىت يعتدل قائما وهذا الرفع واالعتدال الركن السادس 

عتدل قائما( ويف حديث أيب ه )مث ارفع حىت توسلم للمسيء صالتوالسابع لقول النيب صلى هللا عليه 
محيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )مسع هللا ملن محده( ورفع يديه واعتدل حىت رجع كل 
عظم يف موضعه معتداًل ويف وجوب التسميع روايتان ملا ذكران يف التكبري وال يشرع للمأموم لقول 

ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد ويقول يف  اإلمام مسع هللا يه وسلم )إذا قالرسول هللا صلى هللا عل
 اعتداله ربنا ولك احلمد ويف وجوبه روايتان ملا ذكران.

الشيخ: إذًا املأموم إذا رفع من الركوع يف حال الرفع يقول ربنا ولك احلمد واإلمام واملنفرد يف حال 
 ربنا ولك احلمد. ام القيام يقوالنانتهاء الرفع ومتالرفع يقوالن مسع هللا ملن محده وبعد 

القارئ: ويف وجوبه روايتان ملا ذكران قال األثرم مسعت أاب عبد هللا يثبت أمر الواو وقال قد روى فيه 
الزهري ثالثة أحاديث عن أنس وعن أيب سعيد عن أيب هريرة وعن سامل عن أبيه وإن قال ربنا لك 

 صحت به السنة. احلمد جاز نص عليه ألنه قد
 يف هذا بثالثة أوجه:لشيخ: السنة صحت ا

 أواًل اللهم ربنا ولك احلمد.
 والثاين اللهم ربنا لك احلمد.

 والثالث ربنا ولك احلمد.
 والرابع ربنا لك احلمد كلها صحت هبا السنة ويفعل هذا أحياانً وهذا أحياانً كما هو القاعدة.

 األعلى وحبمده؟مده، سبحان ريب السائل: هل ورد: سبحان ريب العظيم وحب
 لشيخ: نعم ورد فيها حديث هبذا املعىن وال أبس به.ا
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السائل: استدل املؤلف على عدم وجوب سبحان ريب األعلى أو سبحان ريب العظيم كما يف الرواية 
 أهنا وردت عند أيب داود؟الثانية أبن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعلمها املسيء يف صالته مع 

ملؤلف وغريه من العلماء أكثر ما اعتمدوا يف حديث املسيء نعم هذا مما يؤيد الوجوب لكن ا الشيخ:
 على ما يف الصحيحني.

القارئ: ويستوي يف ذلك كل مصل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قاله وأمر به املأمومني ويستحب 
ن أيب أوىف أن النيب صلى ن شيء بعد ملا روى أبو سعيد وابأن يقول ملء السماوات وملء ما شئت م

ليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال )مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء هللا ع
األرض وملء ما شئت من شيء بعد( رواه مسلم وال يستحب للمأموم الزايدة على ربنا ولك احلمد 

 ( ومل أيمرهم بغريه وعنه ما يدليه وسلم )فقولوا ربنا ولك احلمدنص عليه لقول النيب صلى هللا عل
على استحباب قول ملء السماء وهو اختيار أيب اخلطاب ألنه ذكر مشروع لإلمام فشرع للمأموم  

 كالتكبري.
الشيخ: وهذا ليس صحيح، الصحيح أنه يشرع للمأموم وأما قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله 

ملن محده ومل يتعرض  احلمد( فهذا يف مقابل مسع هللا هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك وسلم )إذا قال مسع
 للذكر الذي يكون بعد القيام.

القارئ: وموضع ربنا ولك احلمد يف حق اإلمام واملنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه ألن قوله إذا 
م وهي ضي تعقيب قول اإلمام قول املأمو قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد يقت

 حال رفعه.
 

 ىن )ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد(؟السائل: ما مع
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الشيخ: اختلف العلماء يف معىن قوله )ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد( 
أل ذلك أجساماً مل فيه لو كان فقيل املعىن أنه لو كان أجساماً ملأل ذلك يعين محداً كثريًا طيباً مباركاً 

وقيل بل معىن )ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد( أن كل ما خلقه هللا عز 
وجل يف السماوات واألرض وما شاء بعد ذلك فإنه فعله وفعله حممود عليه فكأنه قال لك احلمد 

 ن القول أبنهذا أقرب م على كل ما يف السماوات واألرض ألن كل فعله عز وجل حممود ولعل



 املعىن لو كان أجساماً ملأل ذلك.
 السائل: هل يقتصر يف الركوع على ذكر واحد كما يف االستفتاح وال جيمع بني األذكار األخرى؟

الشيخ: ال ثبت عنه أنه كان يقول سبوح قدوس رّب املالئكة والروح وثبت عنه يف حديث عائشة  
 مدك اللهم اغفر يل.لهم ربنا وحبه سبحانك الكان يكثر أن يقول يف ركوعه وسجود

السائل: ما حكم من يقول أذكارًا فيها تعظيم وتسبيح دون التخصيص على سبحان ريب العظيم 
 سبحان ريب األعلى؟

الشيخ: ُيكن هذا أخذه من قول الرسول عليه الصالة والسالم )فعظموا فيه الرب( ولكن نقول ما 
ما جاءت به السنة يف األذكار ال ينبغي حىت  والعدول عسالم فهو خريورد عن النيب عليه الصالة وال

لو فرض أنه هناك لفظاً يصح أن يعتمد عليه يف العموم كهذا الذي ذكرت عظموا فيه الرب فاحملافظة 
 على ما ورد عن النيب عليه الصالة والسالم أوىل.

 ... (؟ )سبوح قدوس التعظيم مثلالسائل: لو ذكر يف الركوع أذكارًا واردة لكن ليست فيها لفظ 
الشيخ: فإنه ال جيزئه البد أن يقول سبحان ريب العظيم لقوله )عظموا فيه الرب( لو نسي لقلنا اسجد 

 للسهو.
 

 فصل

(1/385) 

 

القارئ: مث خير ساجدًا ويطمئن يف سجوده وهم الركن الثامن والتاسع لقوله تعاىل )اسجدوا( وقول 
نحط إىل السجود مكربا )مث اسجد حىت تطمئن ساجدًا( ويالنيب صلى هللا عليه وسلم لألعرايب 

حلديث أيب هريرة وال يرفع يديه حلديث ابن عمر ويكون أول ما يقع منه على األرض ركبتاه مث يداه مث 
جبهته وأنفه ملا روى وائل بن حجر قال )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه 

والسجود على هذه األعضاء واجب ملا روى يه قبل ركبتيه( رواه أبو داود قبل يديه وإذا هنض رفع يد
ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اجلبهة وأشار بيده 

إىل أنفه واليدين والركبتني وأطراف القدمني( متفق عليه ويف األنف روايتان إحدامها ال جيب السجود 
ية جيب إلشارة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أنفه عند بيان ليس من السبعة املذكورة والثانعليه ألنه 

أعضاء السجود وال جيب مباشرة املصلي بشيء من هذه األعضاء إال اجلبهة فإن فيها روايتان 



إحدامها جيب ملا روي عن خباب قال شكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حر الرمضاء يف 
لم، والثانية ال جتب وهي ظاهر املذهب ملا روى أنس قال كنا اهنا وأكفنا فلم يشكنا رواه مسجب

نصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم فيضع أحدان طرف الثوب من شدة احلر يف مكان السجود رواه 
 البخاري ومسلم وألهنا من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمني.

إلنسان شيئاً دون جبهته مما هو متصل به كثوبه سألة الصحيح أنه يكره أن يضع االشيخ: وهذه امل
ومشلحه وغرتته وأما إذا كان منفصاًل فال أبس ألنه ثبت عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه 

 سجد على اخلمرة وقد قال العلماء هبذا الصدد إن السجود على حائل ينقسم إىل ثالثة أقسام:
اء سجوده مثل أن يضع يديه هكذا ويضع جبهته على األول أن يسجد على حائل من أعضالقسم 

 يديه فهذا ال جيزئ.
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الثاين أن يسجد على حائل متصل به كثوبه ومشلحه وغرتته فهذا يكره إال إذا كان هناك حاجة  
ة تتعب ري غكشدة الرمضاء حلديث أنس أو أن تكون األرض فيها شوك متعب أو فيها حصًى ص

 اجلبهة وال يطمئن فال أبس.
الثالث أن يكون احلائل منفصاًل عنه وليس من أعضاء السجود منفصاًل عنه مثل أن يضع غرتته 

ويسجد عليها أو مندياًل ويسجد عليه فال أبس إال أهنم قالوا ال خيصص اجلبهة وحدها بشيء ساتر 
 على شيء من األرض وهللا أعلم. ألنه إذا فعل ذلك أشبه الرافضة الذين ال يسجدون إال

القارئ: ويستحب أن جيايف عضديه عن كتفيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ملا روى أبو محيد 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم جاىف عضديه عن أبطيه ووصف الرباء سجود النيب صلى هللا عليه 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   اوسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذ
 يسجد رواه أبو داوود.

الشيخ: وقال أهل العلم وينبغي أن يرفع ظهره وال ُيد ظهره يرفعه يعين يرفعه لألعلى فوق وال ُيده 
وما يفعله بعض الطلبة الصغار إذا سجد ُيتد حىت تكاد تقول إنه قد انبطح فهذا ال أصل له واجملافاة 

 د معتدالً يف سجوده ولكن يرفع ظهره.جسهو أن اإلنسان ي
القارئ: ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إىل بعض ويضعهما على األرض حذو منكبيه ويرفع 

مرفقيه ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما حنو القبلة ملا روى أبو محيد أن النيب صلى هللا عليه 



رتش وال قابضهما واستقبل أبطراف رجليه فموسلم وضع كتفيه حذو منكبيه ويف لفظ سجد غري 
 القبلة ويف رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد.

الشيخ: هذا أيضاً يشهد ملا ذكرت لكم فانتصب على كفيه ألنه لو امتد مل يكن منتصباً مث إن هذا 
 االمتداد أيضاً فيه مشقة كبرية على اإلنسان.

صلى هللا عليه وسلم )إذا سجد أحدكم فليعتدل وال يفرتش ذراعيه افرتاش  القارئ: وقال النيب
 الكلب( صحيح متفق على معناه ويقول سبحان ريب األعلى.
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الشيخ: الكيفية عرفنا اليدان يضم أصابعها بعضها إىل بعض هكذا وتوجه إىل القبلة وفيها صفتان 
ته حبيث يسجد بينهما الثانية أن تكون حذو جبه الصفة األوىل أن تكون حذو املنكبني والصفة

أخرجه مسلم وعلى هذا فيكون يف موضع اليدين صفتان الصفة األوىل إىل حذو املنكبني والثانية 
 يقدمهما قلياًل حىت يسجد بينهما.

ل فائدة: السنة جمافاة اليدين مع ارتفاع الظهر مث إن اجملافاة أيضاً سنة ما مل حيصل هبا أذية فإن حص
إلنسان يف وسط الصف وخيشى أن يؤذي صاحبه فال يفعل ألنه ال ينبغي أن هبا أذية مثل أن يكون ا

تفعل السنة ويرتتب عليها أذى وتشويش على الغري وإذا كان الرسول عليه الصالة والسالم هنى 
 أصحابه أن يرفعوا أصواهتم بعضهم على بعض خوفاً من األذى فهذا من ابب أوىل، وبعض الناس

تكاد تكون متقابلة وهذا غلط الذي ينبغي أن تكون األصابع إىل جهة  يفرج يديه وجيعل األصابع
 القبلة.

القارئ: ويقول سبحان ريب األعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع يف عدده ووجوبه ملا مضى فإذا أراد 
ى جنبه مث السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على األرض أجزأه ألنه قد نواه وإن انقلب عل

 ته األرض انوايً السجود أجزأه وإن مل ينو مل جيزئه وأييت ابلسجود بعده.انقلب فمست جبه
الشيخ: هذه املسألة واضحة مثاًل لو أن إنساانً أراد أن يسجد من قيام مث حصلت له دوخة فسقط 

 على األرض ووقعت جبهته على األرض واستقر ساجداً فهنا نقول يصح ألنه قد نوى وحصل
سفل إمنا هو من أجل الوصول إىل األرض فليس اهلوي معتداً به يف ذلك وإن واالنتقال من أعلى إىل أ

انقلب على جنبه مث انقلب فمست جبهته األرض انوايً السجود أجزأه مثل أيضاً لو سقط على 
جيزئه يعين اجلنب مث قام انقلب ووضع جبهته على األرض أجزأه أيضاً إذا نوى السجود وإن مل ينوه مل 



 ن ينقلب انقالابً ألجل أن ال يكون على اجلنب فقط فإنه ال جيزئه وأييت ابلسجود بعده.لو قال أراد أ
 

 فصل
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القارئ: مث يرفع رأسه مكربا ويعتدل جالسا ومها الركن العاشر واحلادي عشر لقول النيب صلى هللا 
ش رجله اليسرى وجيلس عليها جيلس مفرتشا يفرت عليه وسلم لألعرايب )مث ارفع حىت تطمئن جالسا( و 

وينصب اليمىن لقول أيب محيد يف وصف صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ثىن رجله اليسرى 
وقعد عليها مث اعتدل حىت رجع كل عظم يف موضعه وقالت عائشة كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

مسلم، ويسن أن يثين أصابع بة الشيطان رواه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن وينهى عن عمق
اليمىن حنو القبلة ملا روى النسائي عن ابن عمر أنه قال من سنة الصالة أن ينصب القدم اليمىن 

واستقباله أبصابعها القبلة ويكره اإلقعاء وهو أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه هبذا فسره أمحد 
يب من فعله العبادلة كانوا يفعلونه وقال ال أفعله وال أع حلديث أيب محيد وعائشة وعن أمحد أنه قال

 ابن عباس هو سنة نبيك صلى هللا عليه وسلم رواه مسلم.
الشيخ: لكن معروف يف اإلقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه ينصب قدميه وجيلس على عقبيه ال أنه 

و قة على اإلنسان ليفرش قدميه وجيلس على عقبيه وهذه الصفة أيضاً مع كوهنا مكروهة هي شا
فرشت رجليك وقعدت على العقبني ففيه مشقة، فاإلقعاء يقول املسؤول بن عباس أنه سنة نبيك 

واإلمام أمحد يرى أنه مكروه ويف رواية أنه يقول ال عيب على من فعله ولكنه ال يفعله والظاهر يل ما 
لم ابلناسخ  نسخ ولكنه مل يع ذهب إليه بعض العلماء من أن ابن عباس كان على الصفة األوىل وأنه

كما فعل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه كان إذا ركع يطبق بني يديه ويضعهما بني ركبتيه وكان إذا 
قام معه اثنان جعل أحدمها عن ُيينه والثاين عن يساره وكل هاذين الفعلني منسوخ لكن ابن مسعود مل 

ما بىن على سنة سابقة ألن مجيع باس رضي هللا عنهيعلم هبذا النسخ فال يبعد وهللا أعلم أن ابن ع
الذين وصفوا جلوس النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بني السجدتني يقولون إنه يفرش اليسرى 

 وينصب اليمىن.
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 السائل: قال املؤلف رفع الرأس من السجود ركن وأما اهلوي إىل السجود ليس بركن فما الفرق؟
ول وهذاك هوي من بد منه لكي جيلس اهلوي ألجل أن يسجد وهذا ارتفاع من نز الشيخ: الرفع ال

أعلى وهلذا مل يعده أحد من أهل العلم أنه ركن قالوا السجود ومل يقولوا اهلوي للسجود مع أن بعض 
العلماء مل يعد رفع الرأس من السجود وال رفع الرأس من الركوع مل يعده ركناً قال ألننا إذا قلنا 

يكون اهلوي والرفع إمنا كان للزوم وس بني السجدتني يغين عن الرفع ألنه من الزمه فعلى هذا اجلل
 السجود له.

 السائل: ما معىن )وينهى عن عقبة الشيطان(؟
الشيخ: فسرها بعضهم أبن جيلس على عقبيه ومراد اإلمام أمحد يف اإلقعاء غري مراد ابن عباس وهذا 

لك أمحد واضح أنه صعب متعب وأما ما ذكره ابن عباس فليس كذ الذي تبني يل ألن مراد اإلمام
 لكنه ليس فيه استقرار مثل ما إذا فرش اليسرى ونصب اليمىن يبقى كأنه مستويف.

القارئ: ويقول ريب اغفر يل ملا روى حذيفة أنه صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم فكان يقول بني 
قول يف وجوبه وعدده كالقول يف تسبيح الركوع وإن قال ما السجدتني ريب اغفر يل رواه النسائي وال

روى ابن عباس قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول بني السجدتني هللا اغفر يل وارمحىن واهدين 
 وعافين وارزقين فال أبس رواه أبو داوود.

أنه مطلوب وأما  الشيخ: لو قال املؤلف رمحه هللا فحسن كان أحسن ألن قوله فال أبس ال يدل على
وذكر أنه كان يقول ربِّّ اغفر يل ربِّّ اغفريل ربِّّ اغفريل حديث حذيفة فإن ذلك كان يف صالة الليل 

ولكنه مع ذلك كان يطيل عليه الصالة والسالم اجللسة بني السجدتني يف صالة الليل كما يطيل 
 من العلماء قال إنه ال يطيل هذا الركوع والسجود والقيام بعد الركوع لعله أراد فال أبس إن كان أحداً 

 األصل أن يقال فهو حسن.الركن فله وجه وإال ف
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القارئ: مث يسجد السجدة الثانية كاألوىل سواء وفيها ركنان مث يرفع رأسه مكربًا حلديث أيب هريرة 
النيب ن احلويرث أن ا روى مالك بوهل جيلس لالسرتاحة فيه روايتان إحدامها جيلس اختارها اخلالل مل



صلى هللا عليه وسلم كان جيلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه، وصفة جلوسه 
مثل جلسة الفصل ملا روى أبو محيد يف صفة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مث ثىن رجله 

من  ل روى عن أمحديح وقال اخلالوقعد واعتدل حىت رجع كل عظم يف موضعه مث هنض حديث صح
ال أحصيه كثرة أنه جيلس على إليتيه وقال اآلمدي جيلس على قدميه وال يلصق إليتيه ابألرض 

والرواية الثانية ال جيلس بل ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه ملا روى أبو هريرة أن النيب 
جر وإذا ديث وائل بن حالرتمذي ويف حصلى هللا عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه 

هنض رفع يديه قبل ركبتيه ويف لفظ فإذا هنض هنض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود 
وال يعتمد بيديه على األرض ملا ذكران إال أن يشق ذلك عليه لضعف أو كرب وال يكرب لقيامه من 

 جلسة االسرتاحة ألنه قد كرب لرفعه من السجود
 للعلماء:ثالثة أقوال  : اجللسة فيهاالشيخ

 القول األول أهنا ليست بسنة مطلقة وهذا هو املشهور عند املتأخرين أصحاب اإلمام أمحد رمحه هللا.
 والثاين جيلس مطلقا.
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والثالث التفصيل وهو أنه إن احتاج إليها فال يتعب نفسه ابلقيام بال جلوس وإن مل حيتاج إليها فإن 
 من كتابه املغين واختيار ابن هذا القول املفصل هو اختيار املوفق رمحه هللااألفضل أن ال جيلس و 

القيم يف زاد املعاد وهو عندي أقرب األقوال وذلك ألن هذه اجللسة ليست مقصودة بدليل أنه ال 
تكبري هلا وال ذكر فيها وألن ظاهر فعل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هلا أنه كان حلاجة ألنه  

اد ال يكون إال من حاجة فأعدل األقوال عندي يف إذا أراد أن ينهض اعتمد على يديه واالعتم كان
هذا أوسطها وهو أنه إن احتاج اإلنسان إليها لكرب أو مرض يف ركبتيه أو ما أشبه ذلك فالسنة أن ال 

 يشق على نفسه وإال فاألفضل أن ينهض هنوض الرجل القوي النشيط.
 سه؟وهو يف أثناء السجود رفع يديه لكي حيك رأ السائل: لو أن املصلي

الشيخ: هذا ال جيوز لكن إن أشغلته احلكة فلريفع من السجود إذا أتى ابلقدر الواجب من الطمأنية 
وحصل على احلكة وإن كان اإلمام مل يرفع فليتصرب ما هناك شيء يشق عليه )أمرت أن أسجد على 

 سبعة أعظم(.
ملأموم يتأخر يف السجود أو ى جلسة االسرتاحة واملأموم ال يراها فهل االسائل: إذا كان اإلمام ير 



 جيلس؟
الشيخ: األفضل أن جيلس مع إمامه متابعة له وابلعكس األفضل أن ال جيلس لو كان اإلمام ال يراها 

 واملأموم يراها فاألفضل أن ال جيلس.
 السائل: هل األذكار القولية واجبة أم سنة؟
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ملؤلف فيها خالف التسبيح فيه خالف والتكبري فيه خالف ما عدا تكبرية اإلحرام ما قال االشيخ: ك
تسبيح وال ربِّّ اغفر يل ماذا  والتسبيح فيه خالف وإذا أردان أن نقول ال جيب تكبري وال تسميع وال

صلى هللا يكون عدا الفاحتة ماذا تكون الصالة؟ جمرد أفعال فقط فالصواب أهنا واجبة ملواظبة النيب 
عليه وسلم عليها وال ُيكن أن تكون الصالة جمرد أفعال فقط وهلذا يقال إن أحد العلماء كان خياطب 

ة الفاحتة وال الطمأنية وال التكبريات وال لفظ وهو على مذهب من ال يرى وجوب قراءأحد األمراء 
ريًا مث رفع ومل يقل شيئاً مث هللا أكرب فأراد أن يصلي أمامه فقال هللا أجل مدهامتان مث حىن ظهره يس

يفعل  استمر يف صالته والتشهد األخري قرأ التشهد مث ضرط ألنه يقول ال جيب التسليم، الواجب أن
حدث أو أكل أو شيء قال امللك هذه صالتنا قال نعم إذا أخذان  ما ينايف الصالة من كالم أو

 مبذهبك فهذا جمزئ فعدل عن األخذ هبذا.
 

 فصل
صلي الركعة الثانية كاألوىل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لألعرايب )مث اصنع ذلك يف القارئ: مث ي

 تفتاح ألنه يراد الفتتاح الصالة.صالتك كلها( إال يف النية واالس
الشيخ: قوله إال يف النية واالستفتاح ما معىن إال يف النية؟ يعين أنه ال جيدد نيته يف الركعة الثانية 

 األوىل وأما االستفتاح فبينه رمحه هللا واالستعاذة فيها روايتان. اكتفاًء ابلنية
َّللَِّّ مَِّن وله تعاىل )فَإَِّذا قـََرْأَت اْلقم القارئ: ويف االستعاذة روااياتن إحدامها يستعيذ لق ْرآَن فَاْسَتعِّْذ ابِّ

( فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة والثانية ال يستعيذ ملا  يمِّ روى أبو هريرة قال كان الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ
ني ومل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا هنض من الركعة الثانية استفتح القراءة ابحلمد هلل رب العامل

ة مجلة واحدة فإذا أتى ابالستعاذة يف أوهلا كفى كاالستفتاح فإن يسكت رواه مسلم وألن الصال
 الف ذلك نص عليه.نسيها يف أول الصالة أتى هبا يف الثانية واالستفتاح خب
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الشيخ: ألن االستفتاح سنة فات حملها فإذا نسيه يف الركعة األوىل سقط واالستعاذة إمنا هي يف 
مقدمة القراءة بني يدي القراءة فإذا نسيه يف القراءة األوىل شرع له عند القراءة الثانية وبناًء على هذا 

ورة مث قرأ يف الركعة الثانية ول لو قرأ يف الركعة األوىل سالقول وهو أن قراءة الصالة قراءة واحدة نق
ما قبلها فإنه يكون منكساً مثل أن يقرأ يف السورة األوىل القارعة ويف الثانية العادايت فإنه يكون 

منكساً أما إذا قلنا لكل ركعة قراءة مستقلة فإن هذه تنفصل عن هذه ولو قرأ يف الركعة الثانية ما قبل 
 هر أن قراءة الصالة قراءة واحدة.وىل مل يكن منكساً ولكن األظالركعة األ

 
 فصل

القارئ: مث جيلس مفرتشاً لقول أيب محيد يف صفة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )فإذا جلس 
يف الركعتني جلس على اليسرى ونصب األخرى ويف لفظ فافرتش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمىن 

خذه اليسرى مبسوطة مضمومة األصابع ستحب أن يضع يده اليسرى على فعلى قبلته( صحيح وي
مستقبالً أبطرافها القبلة أو يلقمها ركبته ويضع يده اليمىن على فخذه اليمىن يعقد الوسطى مع 

اإلهبام عقد ثالث ومخسني ويشري ابلسبابة عند ذكر هللا تعاىل ويقبض اخلِّْنَصر والبِّْنَصر ملا روى ابن 
ه اليمىن على ركبته اليمىن وعقد ثالاثً ومخسني وأشار يب صلى هللا عليه وسلم وضع يدعمر أن الن

ابلسبابة رواه مسلم وعنه يبسط اخلنصر والبنصر ملا روى ابن الزبري قال كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذه اليسرى 

امه على أصبعه الوسطى يدعو ويف لفظ وألقم كفه اليسرى أبصبعه السبابة يدعو ووضع إهب وأشار
 ركبته رواه مسلم ويف لفظ وكان يشري أبصبعه إذا دعا وال حيركها رواه أبو داود.
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الشيخ: يقول وعنه يبسط اخلنصر والبنصر نرى احلديث ملا روى ابن الزبري قال )كان رسول هللا 
ليمىن ويده اليسرى على  عليه وعلى آله وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمىن على فخذه اصلى هللا

فخذه اليسرى وأشار أبصبعه السبابة يدعو ووضع إهبامه على أصبعه الوسطى يدعو( هذا كالم 



املؤلف لكن احلديث ال يدل عليه لكن على كالم املؤلف هو يقول هكذا يعين إما أن حيلق أو يقول 
ق أو هكذا هذا هو الوارد لكن الصفة الواردة عن الرسول عليه الصالة والسالم هي هكذا حتلي هذا

قوله يبسط اخلنصر والبنصر فيه صعوبة مث استدل املؤلف ببسط اخلنصر والبنصر حبديث ابن الزبري 
 مع أنه على خالفه، على كل حال ما دلت عليه السنة أوىل.

ك ذا دعا وال حيركها كيف يشري وال حيرك اإلشارة البد فيها من حترييقول ويف لفظ كان يشري أبصبعه إ
ولكنه ورد يف حديث آخر حيركها يدعو هبا ومجع بينهما أبن املراد أنه ال حيركها هكذا دائماً وإمنا 

 حيركها عند الدعاء إشارة إىل علو هللا عز وجل.
 وفيه إلقام كلها وارد. أما إلقام اليسرى للركبة يقول هكذا ألن فيه بسط على الفخذ

 السائل: كيف تكون األصابع يف اإللقام؟
 لشيخ: هكذا مع الضم.ا

 
 فصل

القارئ: مث يتشهد مبا روى ابن مسعود قال علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التشهد كفي بني  
النيب كفيه كما يعلمين السورة من القرآن )التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها 

أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا  ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني
عبده ورسوله( متفق عليه قال الرتمذي هذا أصح حديث روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

سلم كتشهد ابن التشهد فاختاره أمحد لذلك فإن تشهد بغريه مما صح عن النيب صلى هللا عليه و 
 لفظة ساقطة يف بعض التشهدات فال أبس.عباس وغريه جاز نص عليه ومقتضى هذا أنه مىت أخل ب
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الشيخ: يف حديث ابن مسعود يقول علمين النيب صلى هللا عليه وسلم التشهد كفي بني كفيه ملاذا 
ة من القرآن أيضاً يدل على سور جعل كفه بني كفيه من أجل االهتمام والعناية، وقوله كما يعلمين ال

عنايته هبذا التشهد وتشهد ابن مسعود هو أصح ما ورد يف التشهد ولكن إذا تشهد مبا صح عن 
النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فال أبس إال أن هذا التفريع الذي ذكره املؤلف فيه نظر وهو 

ال أبس هذا فيه نظر ألنه إذا قلنا ت فقوله ومقتضى هذا أنه مىت أخل بلفظة ساقطة يف بعض التشهدا
هبذا القول صار ُيكن أن أييت بتشهد ملفق من هذا كلمة ومن هذا كلمة ولكننا نقول الصواب أنه ال 



خيل بلفظة من تشهد أراد أن يتشهد به فإذا أراد أن يتشهد تشهد ابن مسعود فإنه ال خيل بلفظة أو 
رد أي التشهد على هذه الكيفية املعينة أما أن أيخذ ه و حبديث ابن عباس فإنه ال خيل بلفظة منه ألن

 من هذا لفظة ومن هذا لفظة ويسقط ما مل يتفقا عليه فهذا فيه نظر ظاهر.
القارئ: فإذا فرغ منه وكانت الصالة أكثر من ركعتني مل يزد عليه ملا روى ابن مسعود أن النيب صلى 

نه على الرضف( رواه أبو داود لشدة ختفيفه مث كأ  هللا عليه وسلم )كان جيلس يف الركعتني األولتني
ينهض مكربًا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كاألولتني إال يف اجلهرية وال يزيد على فاحتة 

 الكتاب ملا قدمناه.
 

 السائل: إذا نقص يف التشهد فهل تبطل صالته؟
وإذا كان انسياً يدخله سجود السهو  ولالشيخ: أما الواجب إذا تعمد بطلت صالته يعين التشهد األ

 وأما التشهد الثاين فإن صالته ال تصح ولو انسياً.
 السائل: )وحده ال شريك له( هل هذه الزايدة موجودة يف تشهد ابن مسعود؟

 الشيخ: زايدة ال شريك له هذه ليست يف الصحيحني.
 

 فصل
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سلم  عشر والثالث عشر ألن النيب صلى هللا عليه و القارئ: فإذا فرغ جلس فتشهد ومها الركن الثاين
اه أبو داود وعن ابن أمر به وعلمه ابن مسعود مث قال )فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك( رو 

مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السالم على هللا قبل عباده فقال النيب صلى هللا 
ولكن قولوا التحيات هلل( فدل هذا على أنه فرض وجيلس عليه وسلم )ال تقولوا السالم على هللا 

ل أبو محيد يف وصفه فإذا جلس يف متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن وخيرجهما عن ُيينه لقو 
الركعتني جلس على اليسرى ونصب اليمىن فإذا كانت السجدة اليت فيها التسليم أخرج رجله 

وقعد على مقعدته رواه البخاري وقال اخلرقي جيعل ابطن اليسرى وجلس متوركاً على شقه األيسر 
بعض حديث أيب محيد جلس على رجله اليسرى حتت فخذه اليمىن وجيعل إليتيه على األرض ألن يف 

إليتيه وجعل ابطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمىن ونصب قدمه اليمىن وقال ابن الزبري كان رسول 



الصالة جعل قدمه اليسرى حتت فخذه وساقه روامها أبو داود  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قعد يف
 وأيهما فعل جاز.

ليسرى بني فخذه وساقه هكذا رواية مسلم وهي أوىل الشيخ: الصواب يف احلديث هذا جعل قدمه ا
ألن قوله حتت فخذه وساقه ليس هلا معىن فإهنا إذا كانت حتت الساق صارت حتت الفخذ وال حاجة 

الرواية ما يف صحيح مسلم بني فخذه وساقه، مث إن كانت رواية أيب داود حمفوظة  لينص عليه فصواب
خمرج احلديث واحدًا والرواة واحدًا ما ُيكن نصف صفتني فهي صفة رابعة وال مانع لكن إذا كان 

 هذه حتمل على أن أحد الرواة وهم فيها يف سياق رواية أيب داود.
تشهدان يف األخري منهما ألنه جعل للفرق وال حاجة إليه مع القارئ: وال يتورك إال يف صالة فيها 

 عدم اإلشارة.
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الشيخ: وعلى هذا يكون التورك له ثالث صفات الصفة األوىل أن ينصب اليمىن وخيرج اليسرى من 
اً وخيرج اليسرى من حتت حتتها من حتت الساق وجيلس إبليتيه على األرض والثانية أن يفرشهما مجيع

اً وجيعل اليسرى بني الفخذ والساق وهذا ما ذكره ابن القيم رمحه هللا اق واثلثاً أن يفرشهما مجيعالس
يف زاد املعاد وكل واحدة من الصفات الثالث جائزة لكن إن أمكن أن أييت هبذا مرة وهبذا مرة فهو 

 اترة وهبذا اترة. بادات فاألفضل أن أييت هبذاأفضل بناًء على القاعدة الصحيحة أنه إذا تنوعت الع
 بعض اإلخوان يرفعون الركبة عن األرض وهم متوركون؟السائل: 

الشيخ: قد يكون بعض الناس ما يستطيع أن يضع الركبة على األرض إذا جعل رجله اليسرى حتت 
 ا مشقة.الساق، على كل حال هو األحسن أن تكون الركبة على األرض لكن أحياانً يكون فيه

 
 فصل

وسلم وفيها روايتان إحدامها ليست واجبة لقول النيب  لي على النيب صلى هللا عليهالقارئ: مث يص
صلى هللا عليه وسلم يف التشهد )فإذا فعلت فقد متت صالتك( والثانية أهنا واجبة قال أيب زرعة 

ا ما روى كعب بن الدمشقي عن أمحد قال كنت أهتيب ذلك مث تبينت فإذا الصالة واجبة ووجهه
خرج علينا فقلنا اي رسول هللا قد علمنا كيف نسلم عليك  ن النيب صلى هللا عليه وسلمعجرة قال إ

فكيف نصلي عليك قال )قولوا اللهم صلِّّ على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم 



إنك محيد جميد( متفق إنك محيد جميد وابرك على حممد وعلى آله حممد كما ابركت على آل إبراهيم 
على هذه الصفة ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم هبا واألوىل  ال بعض أصحابنا وجتب الصالةعليه ق

أن يكون األفضل هذا وكيفما أتى ابلصالة أجزأه ألهنا رويت أبلفاظ خمتلفة فوجب أن جيزئ منها ما 
 اجتمعت عليه األحاديث.
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صالة على النيب صلى هللا عليه وعلى آله الشيخ: هذه القطعة فيها فائدة من حيث األصول أواًل ال
الثية أو رابعية فيها روايتان عن د األخري وهو الذي يعقبه السالم سواء يف ثنائية أو ثوسلم يف التشه

أمحد إحدامها أهنا ليست بواجبة وأن اإلنسان إذا اقتصر على التشهد األول وسلم أجزأه والدليل 
الثانية أهنا واجبة ووجهها ما روى كعب بن عجرة أن النيب قوله )إذا فعلت ذلك فقد متت صالتك( و 

رسول هللا قد علمنا إىل آخره ووجه ذلك أنه قال صلى هللا عليه وعلى آله وسلم خرج علينا فقلنا اي 
)قولوا اللهم صلِّّ على حممد( لكن يف بعض الرواايت فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا عليك يف 

ن املتقرر عندهم أهنم يصلون عليه يف الصالة أما لو كان اللفظ كما قال صالتنا وهذا يدل على أنه م
صلِّّ على حممد( ليس للوجوب لكن لبيان الكيفية ألهنم سألوا املؤلف فقط لكان قوله )قولوا اللهم 

عن الكيفية ومل يسألوا عن أصل الصالة فعلى هذا يكون األمر يف قوله )قولوا( بياانً للكيفية ال 
ن إذا نظران إىل الرواية اليت ذكرهتا )إذا حنن صلينا عليك يف صالتنا( فإن هذا يدل على للوجوب لك

 ه الصالة والسالم كانت متقررة وهبذا ُيكن أن نقرر الوجوب.أن الصالة عليه علي
مث إذا قلنا بوجوب الصالة عليه فهل يكتفى بقوله اللهم صلِّّ على حممد كما هو املشهور من 

أن نقول كما أرشد إليه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف هذا خالف أشار املذهب أو البد 
البد أن نقول الصيغة اليت وجه إليها النيب صلى هللا عليه وعلى  إليه املؤلف فبعض األصحاب قال

( مث ذكر احلديث وبعضهم يقول إذا قلت اللهم صلِّّ على حممد   آله وسلم ألنه قال )قولوا اللهم صلِّّ
ألنك أتيت ابملقصود ولكن الكيفية اليت ذكرها رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أوىل  كفى

 وأفضل.
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مث قال املؤلف أبهنا رويت أبلفاظ خمتلفة فوجب أن جيزئ منها ما اجتمعت عليه األحاديث هذا فيه 
مبا اجتمعت عليه األحاديث  نظر وقد سلكه األصحاب رمحهم هللا يف التشهد األول فقالوا إذا أتى 

كفى وهذا فيه نظر ظاهر ألن كل صفة يف األحاديث صفة مستقلة عن األخرى فكيف نلفق ونقول 
ما اجتمعت عليه األحاديث فهو الواجب وما اختلفت فيه فليس بواجب بل يقال إذا كانت 

قت مل تكن األحاديث وردت على صفة معينة فيكتفى إبحدى الصفات ال أبن نلفق ألنك إذا لف
أتيت ال هبذا اللفظ وال هبذا اللفظ فكيف يقال إننا نلفق فالطريقة اليت مشى عليها هنا طريقة ضعيفة 

 ولكن يقال لو أتى اإلنسان أبدىن ما ورد أجزأه عن أعلى ما ورد.
ى ويف قول اإلمام أمحد كنت أهتيب ذلك دليل على ورعه رمحه هللا يف إلزام الناس ما مل يدل الدليل عل

اإللزام به وهو أنه جيب على اإلنسان أن يتهيب أن يقول هذا واجب وهللا مل جيبه أو هذا حمرم وهللا مل 
حيرمه لكن يقال ال يفعل أو يفعل ويكتفي وإن كان بعض الناس يلزم اإلنسان والبد أن تقول إما 

ل هذا أو أقول يرتك واجب أو حرام ولكن إذا مل يتبني لك التحرمي أو الوجوب فقل ال أان أقول يفع
 هذا ولست مبلزم أن تقول فيما ال تعلم يقيناً أنه واجب أو أنه حمرم إنه واجب أو حمرم.

الراجح وهللا أعلم أنه يكتفى ابللهم صلِّّ على حممد لكن املؤلف رمحه هللا مل يبني أهنا ركن بل قال إهنا 
ثالثة أقوال أهنا سنة، واجب، ركن واملشهور واجبة وهذا أحد األقوال الثالثة يف املسألة، املسألة فيها 

 من املذهب أهنا ركن وال تصح الصالة إال هبا.
 السائل: هل الركن هو التشهد األول أم الثاين؟

الشيخ: الركن هو الثاين سبق وأن التشهد األول واجب وأن األفضل االقتصار على قوله أن حممداً 
 عبده ورسوله يف التشهد األول.

 هو دليل ختصيص الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد الثاين دون األول؟السائل: ما 

(1/400) 

 

الشيخ: ألنه يف حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود أن الرسول علمه التشهد وكان كما مر علينا  
 كان خيفف التشهد األول حىت كأنه على الرضف يعين على احلجاره احملماة.

 
 فصل

أربع ملا روى أبو هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحب أن يتعوذ من القارئ: ويس



يدعو )اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ومن عذاب النار ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة 
ما دعا به مما املسيح الدجال( متفق عليه وملسلم )إذا تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من أربع( وذكره و 

خبار فال أبس إال أن يكون إماماً فال يستحب له التطويل كي ال يشق على د يف القرآن واألور 
املأمومني إال أن يؤثروا ذلك وقد روي عن أيب بكر الصديق أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ذنوب إال ريًا وال يغفر العلمين دعاًء أدعو به يف صاليت قال قل )اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كب
 فر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم( متفق عليه.أنت فاغ

الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا أنه يستحب أن يتعوذ من أربعة وذكرها وقال بعض العلماء إنه جيب 
قال )إذا تشهد أن يتعوذ وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك وأمر به 

التشهد األخري( كما يف صحيح مسلم )فليستعذ ابهلل من أربع( واألصل يف األمر دكم( ويف رواية )أح
الوجوب ال سيما وأن هذه األربع من األمور اليت لو أحاطت ابإلنسان ألهلكته فألجل ما تشتمل 

أنه أمر طاووس رمحه هللا عليه من اهلالك وأن اإلنسان يستعيذ بربه منها كانت واجبة وقد ذكر عن 
مل يستعذ ابهلل من هذه األربع أمره أن يعيد الصالة والقول ابلوجوب قوي وهلذا ال ينبغي  ابنه ملا

لإلنسان أن يدعها وأنتم اآلن كما شاهدمت دليل وجوهبا أقوى من دليل وجوب الصالة على النيب 
 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
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م يعلمه دعاء يدعو به يف صالته إنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلأما حديث أيب بكر رضي هللا عنه ف
عليه وعلى آله وسلم قال يف حديث لكن مل يبني موضعه والظاهر أنه بعد التشهد ألن النيب صلى هللا 

ابن مسعود )مث ليتخري من الدعاء ما شاء( لكن املؤلف رمحه هللا يقول إذا كان إماماً فإنه ال يستحب 
ألن ال يشق على املأمومني إال أن يؤثروا ذلك يعين إال أن يرضوا بذلك ولكن هذا بشرط  له التطويل

 رين فكيف ُيكن أن نعلم أهنم رضوا هبذا.أن يكونوا حمصورين أما إذا كانوا غري حمصو 
 

 فصل
وجة القارئ: وال جيوز أن يدعو فيها ابملالذ وشهوة الدنيا وما يشبه كالم اآلدميني مثل اللهم ارزقين ز 

حسناء وطعاماً طيبا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم 



ري وقراءة القرآن( رواه مسلم وألن هذا يتخاطب مبثله اآلدميون أشبه الناس إمنا هي التسبيح والتكب
 تشميت العاطس ورد السالم.
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واهتا وذلك ألن النيب  جيوز أن يدعو فيها مبالذ الدنيا وشهالشيخ: هذا القول ضعيف جدًا وهو أنه ال
وهو ساجد( وقال )أما السجود صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )أقرب ما يكون العبد من ربه 

فأكثروا فيه من الدعاء( وقال يف حديث ابن مسعود )إذا فرغ أحدكم من التشهد فليدعو مبا شاء( 
وز بقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إن صالتنا هذه ال يصلح وأما استدالله على أنه ال جي

ا هل اإلنسان إذا قال اي ريب ارزقين زوجة فيها شيء من كالم الناس( فيقال أين كالم الناس يف هذ
حسناء هل هو يقول اي فالن اخطب يل زوجة حسناء أبدًا هو خياطب ربه ويدعو ربه والدعاء عبادة 

ل هبذا احلديث ال شك أنه بعيد من الصواب كذلك أيضاً قوله وألن هذا يتخاطب فهذا االستدال
فهل أان أخاطب آدمياً واملراد بقول الرسول عليه مبثله اآلدميون فيقال وإذا كان يتخاطبون مبثله 

الصالة والسالم )ال يصلح فيها شيء من كالم الناس( خماطبة الناس وأما دعاء هللا مبا يشبه كالم 
س فال أبس به فالصواب يف هذه املسألة أن اإلنسان يدعو مبا شاء ما مل يكن إمثاً فإن كان إمثاً فال النا

 داء يف الدعاء.جيوز ألنه من ابب االعت
 السائل: ما دليله على ركنية الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األخري؟

 الشيخ: ليس هناك دليل واضح.
 املصلي على التشهد دون الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم؟السائل: لو اقتصر 

تصلح مع العمد ومع النسيان  الشيخ: إذا قلنا أبهنا سنة صارت صحيحة وإذا قلنا ابلوجوب ال
يكفي فيها سجود السهو وإذا قلنا أبهنا ركن البد أن أييت هبا فيعود إىل صالته وأييت هبا ويسلم مث أييت 

 ابلسهو.
 

 فصل
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القارئ: مث يسلم والسالم هو الركن الرابع عشر لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )مفتاح الصالة 
ذي وألنه أحد طريف الصالة فكان فيه الطُّهور وحترُيها التكبري وحتليلها التسليم( رواه أبو داود والرتم

يكم ورمحة هللا ويلتفت عن نطق واجب كاألول ويسلم تسليمتني ويلتفت عن ُيينه فيقول السالم عل
ينه السالم عليكم يساره كذلك ملا روى ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسلم عن ُي

 لفظ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسلم ورمحة هللا وعن يساره السالم عليكم ورمحة هللا ويف
التفاته يف الثانية أوىف قال ابن عقيل  حىت يرى بياض خده عن ُيينه وعن يساره رواه مسلم ويكون
هللا عن ُيينه ويساره لقول عائشة كان يبتدئ بقوله السالم عليكم إىل القبلة مث يلتفت قائاًل ورمحة 

يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السالم ويستحب أن جيهر ابألوىل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ل ومحل أمحد حديث عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  أكثر من الثانية نص عليه واختاره اخلال

ستحب أن ال ُيد السالم ألن أاب هريرة قال قال كان يسلم تسليمة واحدة على أنه جيهر بواحدة وي
ليه وسلم )حذف السالم سنة( ورواه الرتمذي وقال حديث صحيح قال ابن رسول هللا صلى هللا ع

 د معناه ال يطول به صوته.املبارك معناه ال ُيده مدا قال أمح
 عن اليمني والشمال الشيخ: هذا يف التسليم يقول السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليكم ورمحة هللا

 سلم يلتفت حىت يرى بياض خده.ويلتفت وكان النيب صلى هللا عليه وعلى آله و 
يقول ورمحة هللا بل مقتضى وأما ما ذكره ابن عقيل ففيه نظر أنه يقول السالم عليكم جتاه القبلة مث 

الم ألن عليكم حديث ابن مسعود ومقتضى اللفظ أيضاً اخلطاب أنه يلتفت من حني أن يبتدئ ابلس
 خطاب ملن وراءه فالبد أن تكون الكاف بعد التفاتته.
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يب صلى وكذلك أيضاً يف كونه جيهر ابألوىل أكثر من الثانية هذا حيتاج إىل دليل فإن وجد دليل عن الن
مة واحدة على أنه جيهر ابألوىل أكثر هللا عليه وعلى آله وسلم فذاك وأما محل ما ورد أنه يسلم تسلي

من الثانية ففي النفس منه شيء إذ من املمكن أن نقول إن االقتصار على تسليمة واحدة لبيان 
 اجلواز وليس ألنه خيفيها.

م ال يدل على التخصيص( حديث )فليستعذ السائل: القاعدة )إن ورد لفظ خاص يوافق حكم العا
إذا تشهد أحدكم( وورد يف رواية أخرى )التشهد األخري( فهل ينطبق ابهلل من أربع( ورد يف رواية )

 هذا على القاعدة؟



 الشيخ: يقيد ابلتشهد األخري، وهذا فيه شرط هذا ما ينايف القاعدة.
 

 فصل
عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن األكوع رووا أن  القارئ: والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة ألن

لم صلى فسلم تسليمة واحدة وألنه إمجاع حكاه ابن املنذر وعنه أن الثانية النيب صلى هللا عليه وس
واجبة ألن جابرًا قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم )إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث 

 ه( رواه مسلم وألهنا عبادة هلا حتلالن فكان الثاين واجباً كاحلج.يسلم على أخيه من على ُيينه ومشال
شيخ: احلديث األول حديث الثالثة إذا صح فهو دليل واضح لكن بعض العلماء محله على أنه يف ال

صالة النفل وقال مل حيفظ عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة يف 
م ألهنم إذا حديث جابر الذي ذكره األخري فهذا إمنا قاله النيب عليه الصالة والسالصالة الفرض وأما 

سلموا قالوا أبيديهم هكذا كأهنا أذانب خيل مشس فقال )إمنا كان يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذه مث يسلم على أخية من على ُيينه ومشاله( وهذا بيان حلاهلم اليت كانوا يفعلون يسلمون عن 

 بدل أن يقول هكذا. ني وعن الشمال وليس صرحياً أبنه البد من تسليمتني املعىن يكفي أحدكماليم
 

 فصل
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القارئ: وإن اقتصر على قوله السالم عليكم فقال القاضي ظاهر كالم أمحد أنه جيزئه نص عليه يف 
دون الرمحة وعن اصل بوهو حصالة اجلنازة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )حتليلها التسليم( 

علي أنه كان يسلم عن ُيينه ويساره السالم عليكم السالم عليكم وقال ابن عقيل الصحيح أنه ال 
جيزئ ألن من وصف سالم النيب صلى هللا عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورمحة هللا وألنه سالم ورد 

وسلم يف التشهد وأييت ابلسالم  عليه هللا فيه ذكر الرمحة فلم جيزئه بدوهنا كالسالم على النيب صلى
مرتباً فإن نكسه فقال عليكم السالم أو نكس التشهد مل تصح وذكر القاضي وجهاً يف صحته ألن 

املقصود حيصل وهو بعيد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إايه مرتبا وألنه ذكر يؤتى 
 كبري.كالت  به يف أحدي طريف الصالة فاعترب ترتيبه

 



السائل: يف حديث عائشة )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه( ما احلكم إذا صح 
 هذا احلديث؟

الشيخ: إذا صح البد أن نقول به كل شيء يصح عن الرسول عليه الصالة والسالم البد أن نقول به 
ه من القبلة وأهناه عن ابتدأإذا  فنجمع بني حديث عائشة وبني حديث ابن مسعود أبنه ال منافاة ألنه

 اليمني أوالشمال حصل املقصود.
 السائل: ما معىن حذف السالم؟

الشيخ: السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليكم ورمحة هللا أما بعض الناس يقول السالم عليكم 
وم فهذا ني يقسبوقورمحة هللا ُيد مرة يف الثانية السالم عليكم ورمحة هللا ُيدها كثريًا حىت أن بعض امل

 خالف السنة، السنة أن ال يفعل.
القارئ: وينوي بسالمه اخلروج من الصالة فإن مل ينو مل تبطل صالته نص عليه ألن نية الصالة قد 

مشلت مجيعها والسالم من مجلتها وألهنا عبادة فلم جتب النية للخروج منها كسائر العبادات وقال ابن 
 فوجبت فيه النية كاآلخر. لصالةريف احامد تبطل صالته ألنه أحد ط
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الشيخ: والغالب أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ينوي اخلروج هذا الغالب لكن رمبا يعزب عن 
د وال ينوي الركوع وال ينوي خاطره نية اخلروج فينوي أهنا كغريها من األذكار فكما أنه ال ينوي التشه

لك ال ينوي السالم والصحيح أنه ال يشرتط نية السالم السجود ألهنا داخلة يف عموم الصالة فكذ
 سلم على أنه ركن من أركان الصالة دون أن خيرج به من الصالة فال أبس. وأن اإلنسان لو

يه حلديث جابر الذي قدمناه القارئ: وإن نوى ابلسالم على احلفظة واملصلني معه فال أبس نص عل
م أن نرد على اإلمام وأن يسلم بعضنا على بعض( رواه أبو ويف لفظ )أمران النيب صلى هللا عليه وسل

 داود.
 

 فصل
القارئ: ويستحب ذكر هللا تعاىل بعد انصرافه من الصالة ودعاؤه واستغفاره قال املغرية كان النيب 

ة مكتوبة )ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله صلى هللا عليه وسلم يقول يف دبر كل صال
نفع ذا اجلد منك على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ي احلمد وهو



اجلد( متفق عليه وقال ثوابن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا إنصرف من صالته استغفر هللا 
ال ابن ت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام( رواه مسلم، وقثالاثً وقال )اللهم أن

ان على عهد رسول هللا صلى هللا عباس )إنَّ رفع الصوت ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة ك
 عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته( متفق عليه.
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ىل لقوله تعاىل الشيخ: هذا الفصل بني فيه رمحه هللا أنه يستحب بعد الصالة أن يذكر هللا سبحانه وتعا
تممم الصَّالَة فَاذْكمرموا اَّللََّ قَِّياماً   َوقـمعمودًا َوَعَلى جمنموبِّكمْم( وما استدل به من األحاديث يدل )فَإَِّذا َقَضيـْ

على أنه جيهر به وهو كذلك جيهر به قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته والقول 
 عليه وعلى آله وسلم إمنا جهر به للتعليم قول ضعيف أواًل ألن أبنه ال جيهر به وأن النيب صلى هللا

 عليه وسلم قد علمه الناس فإنه قال للفقراء )تسبحون وتكربون وحتمدون دبر كل النيب صلى هللا
صالة ثالاثً وثالثني( اثنياً أن التعليم حيصل مبرة واحدة وال يداوم عليه كلما صلى اثلثاً أننا لو سلمنا 

النطق به ليم فنقول إن الرسول عليه الصالة والسالم أراد أن يعلمهم نفس الذكر وكيفية أنه للتع
فيكون التعليم يف أصل الذكر ويف كيفية النطق وأنه يكون جهرًا ومثل هذه التأويالت اليت يسلكها 

دلوا فإذا بعض العلماء رمحهم هللا وعفا عنا وعنهم إمنا يلجؤون إليها بناًء على أهنم اعتقدوا مث است
قده والواجب أن اإلنسان اعتقد اإلنسان مث استدل جتده يلوي أعناق النصوص حىت توافق ما يعت

يستدل أواًل مث يعتقد ويعمل اثنياً حىت يكون هو التابع لألدلة وليست األدلة اتبعة له فإذا جتردان من 
جيهر ابلذكر بعد الصالة  التقليد ونظران إىل هذه األحاديث وجدان أهنا نص صريح يف أن اإلنسان

أن أمامك رجاالً يقضون الصالة ولو جهرت ولكن لو فرضنا أن إىل جانبك رجال يقضون الصالة أو 
 لشوشت عليهم فإنك ال جتهر إتقاًء لألذية والسنة أتيت هبا يف وقت آخر وهللا املوفق.

 
 فصل
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لقبلة ألن عائشة رضي هللا عنها قالت كان القارئ: ويكره لإلمام إطالة اجللوس يف مكانه مستقبل ا
)اللهم أنت السالم ومنك السالم  ى هللا عليه وسلم إذا سلم مل يقعد إال مقدار ما يقولرسول هللا صل

تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام( رواه ابن ماجة فإن أحب قام وإن شاء احنرف عن قبلته ملا روى مسرة 
 وسلم إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه رواه البخاري ومسلم.قال كان رسول هللا صلى هللا عليه 

ال جيعل أحدكم للشيطان حظاً من صالته يرى  وينصرف حيث شاء عن ُيينه أومشاله لقول ابن مسعود
أن ال ينصرف إال عن ُيينه لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره 

 متفق عليه.
رجال ونساء فاملستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف  فإن كان مع اإلمام

ن النساء يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كن إذا النساء لقول أم سلمة رضي هللا عنها إ
سلمن من املكتوبة قمن وثبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء هللا فإذا 

صلى هللا عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فـَنمرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من  قام رسول هللا
اإلخالل بذلك يفضي إىل اختالط الرجال ابلنساء وال يثب املأمومون قبل  النساء رواه البخاري وألن

انصراف اإلمام ألن ال يذكر سهوًا فيسجد وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )إين إمامكم فال 
 بادروين ابلركوع وال ابلسجود وال ابلقيام وال ابالنصراف( رواه مسلمت

طالة اجللوس مستقباًل القبلة فال أبس أن يقوم املأموم فإن إحنرف عن قبلة أو خالف السنة يف إ
 ويدعه.

 الشيخ: هذا الفصل كما رأيتم فيه عدة مسائل:
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ي ذكره مستقبل القبلة فإن هذا مكروه أواًل احلديث الذاملسألة األوىل إطالة اإلمام اجللوس يف مكانه 
مل يقعد إال مقدار ما يقول اللهم أنت  املؤلف عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم

السالم ومنك السالم واثنياً ألنه حيبس املأمومني فإن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )ال 
وإذا بقي مطياًل للجلوس مستقبل القبلة أحرج الناس ألن الذي يريد أن ُيتثل  تسبقوين ابالنصراف(

 حرجاً إذا أتخر اإلمام. النهي )ال تسبقوين ابالنصراف( سوف جيد
املسألة الثانية أنه إذا احنرف عن القبلة هل ينحرف جهة اليمني أو جهة اليسار نقول ينحرف أحياانً 

ليسار ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان ينحرف من من جهة اليمني وأحياانً من جهة ا



اليمني وإذا احنرف هل جيعل املأمومني على  هاهنا ومن ها هنا وليس الزماً أن تنحرف دائماً من جهة
 ُيينه أو على يساره أو يستقبلهم؟ نقول يستقبلهم.

الرجال قلياًل عن اخلروج وأن تبادر  املسألة الثالثة أنه إذا اجتمع رجال ونساء فإن األفضل أن يتأخر
ى هللا عليه النساء فيخرجن وذلك من أجل أن ال خيتلط الرجال ابلنساء وهذا من هدي النيب صل

 وعلى آله وسلم.
املسألة الرابعة أن املؤلف رمحه هللا قال ال يثب املأمومون قبل انصراف اإلمام إال إذا أطال استقبال 

ينصرف وإال فإنه يكره له أن ينصرف قبل انصراف إمامه والعجيب أنه  القبلة جالساً فللمأموم أن
كون األمر ابلعكس هو قال ألن ال يذكر سهوًا فيسجد رمحه هللا ذكر التعليل قبل الدليل واألوىل أن ي

مث قال وقد قال النيب فذكر التعليل قبل الدليل واألوىل أن يكون ابلعكس مث هذا التعليل الذي ذكره 
 م ألن هذا الذي ذكره احتمال واألصل عدمه فاألوىل التعويل على الدليل هذا هو األوىل.غري مسل

م مكروه ألنكم قلتم إن االنصراف قبل اإلمام مكروه فلماذا مل يقل إنه السائل: هل الصالة قبل اإلما
 ابلركوع حمرم؟حمرم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ال تبادروين ابلركوع( ومعلوم أن سباق اإلمام 

(1/410) 

 

الشيخ: املعروف أن داللة االقرتان ال توجب التساوي يف احلكم )َواخْلَْيَل َواْلبَِّغاَل َواحْلَمِّرَي لِّرَتَْكبموَها 
مع أن اخليل تؤكل فالذي أخرج هذا هو أن األول يف الركوع ويف السجود  َوزِّيَنًة َوخَيْلمقم َما ال تـَْعَلمموَن(

ريح وهو قوله )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وال قد أخرج بنهي ص
 عوا حىت يرفع( إىل آخره أما هذا فلم يذكر مع احملرمات.ترف

 مل النهي على التحرمي؟السائل: يف قوله )وال ابالنصراف( فلماذا مل حي
لنهي إىل الكراهة ألن اإلمام إذا سلم الشيخ: ما يف شك أنه هني ولوال النهي مل يكن مقبوالً وصرف ا

 اللزوم.انتهت صالته فانتهى اتصال املأموم به على وجه 
 السائل: هل انصراف اإلمام عن اليمني أوعن الشمال سنة؟

ياانً عن الشمال لكنه يستقبل املأمومني وال يبقى جيعلهم على الشيخ: نعم سنة أحياانً عن اليمني واح
 جنب.

 
 فصل



ه لإلمام التطوع يف موضع صالة املكتوبة نص عليه وقال: كذا قال علي بن أيب طالب القارئ: ويكر 
أموم ان يتطوع يف موضع صالته فعله ابن عمر وروى املغرية بن شعبة أن النيب صلى هللا عليه وللم

 يتطوع اإلمام يف مقامه الذي يصلي به الناس( رواه أبو داود فإن دعت إليه ضرورة وسلم قال )ال
 ق املسجد احنرف قليالً عن مصاله مث صلى.لضي

 الشيخ: هذا الفصل يتضمن مسألتني:
 ألوىل تطوع اإلمام يف مكان صالته وذكر أنه مكروه واستدل اإلمام أمحد بقول علي.املسألة ا

ع املأموم يف موضع صالته فذكر أنه ال أبس به ولكن األفضل أن ينتقل عن مكانه واملسألة الثانية تطو 
 ن آخر.إىل مكا

 
 فصل
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القارئ: ويرتب الصالة على ما ذكران وهو الركن اخلامس عشر فصارت أركان الصالة مخسة عشر ال 
كبرية اإلحرام والتسبيح يف يسامح هبا يف عمد وال سهو وواجباهتا املختلف فيها تسعة التكبري سوى ت

ا ولك احلمد وقول: ربِّّ اغفر يل بني الركوع والسجود مرة مرة وقول: مسع هللا ملن محده وقول: ربن
لى النيب صلى هللا عليه وسلم والتسليمة الثانية السجدتني مرة والتشهد األول واجللوس له والصالة ع

 وقد ذكران يف وجوب مجيعها روايتني.
فسنن تتنوع ثالثة أنواع النوع األول سنن األقوال وهي اثنتا عشرة االستفتاح، وما عدا ذلك 

ة، وقراءة بسم هللا الرمحن الرحيم، وقول آمني، وقراءة السورة بعد الفاحتة، واجلهر واالستعاذ
خفات يف موضعهما، وما زاد على التسبيحة الواحدة يف الركوع والسجود، وعلى املرة يف سؤال واإل

 ، وقول ملء السماء بعد التحميد، والدعاء، والتعوذ يف التشهد األخري، وقنوت الوتر.املغفرة
سنن  يخ: هذه سنن قولية لكن يف قوله رمحه هللا اجلهر واإلخفات يف موضعهما يف قوله إهنما منالش

ني األقوال نظر ألن اجلهر واإلخفات صفة القول وليس هو القول فقول اإلنسان احلمد هلل رب العامل
ذا ذكرمها سرًا ليس هو القراءة وقوهلا جهرًا ليس هو القراءة بل اإلخفات واجلهر صفة للقول وهل

 بعض الفقهاء من سنن األفعال.
يسار هل هذه الصفة خاصة ابإلمام أو املأموم السائل: يف موضوع االنصراف عن اليمني أو عن ال



 أيضًا؟
 ر له.الشيخ: ال املأموم ليس له صفة يقوم كيفما تيس

مني يقول ال السائل: لكن قول ابن مسعود رضي هللا عنه مع أنه ال خياطب أئمة وإمنا خياطب مأمو 
 جيعل أحدكم للشيطان حظاً من صالته.
تزم أن ال ينصرف إال عن اليمني ما هو صحيح املأموم الشيخ: نعم املأموم بينصرف لكن إذا ال

 ينصرف كما يشاء.
 ر انصرافه من جهة اليسار وانصرف أحياانً من جهة اليمني؟السائل: إذا جعل املأموم أكث

 الشيخ: ما يف شيء.
 ف يكون للشيطان حظ؟السائل: كي
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الشيخ: احلظ للشيطان يرى أنه ال ينصرف إال عن اليمني ليس من أجل الفعل ولكن من أجل كونه 
  ليس جبائز.يعتقد أنه ال ينصرف إال عن ُيينه هذا له حظ حيث اعتقدت أن شيئاً جائزاً 

عند اإلحرام والركوع والرفع منه  القارئ: النوع الثاين سنن األفعال وهي اثنتان وعشرون: رفع اليدين
 ووضع اليمىن على اليسرى.

 وضع الرابع مل يذكره والصحيح أنه منها القيام من التشهد األول.الشيخ: بقي عليه امل
 سرة.القارئ: ووضع اليمىن على اليسرى ووضعهما حتت ال
 الشيخ: وسبق لنا أن الراجح أن جيعلهما على صدره.

 سجوده. القارئ: والنظر إىل موضع
رته وذلك إذا جلس بني الشيخ: وسبق أنه يستثىن من ذلك يف حال اإلشارة فإنه ال جياوز بصره إشا

 السجدتني أو يف التشهد فإنه عند اإلشارة ينظر إىل أصبعه وسبق أنه يشري عند كل دعاء.
لتسوية بني رئ: والنظر إىل موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتني يف الركوع، ومد الظهر واالقا

لسجود، ورفع اليدين قبل ظهره ورأسه، والتجايف فيه، والبداءة بوضع الركبتني قبل اليدين يف ا
نكبيه الركبتني يف النهوض، والتجايف فيه، وفتح أصابع رجليه فيه، ويف اجللوس، ووضع يديه حذو م

 مضمومة، مستقباًل هبا القبلة.
ال ُيكن إال إذا اتكأ على األصابع أما إذا وضعها  الشيخ: فتح أصابع رجليه يف حال السجود هذا



مة اللهم إال إذا اتكأ على اإلهبام كبعض الناس ما يستطيع أنه يتكئ بدون اتكاء فإهنا ستبقى ملتئ
 ون املنفرج ما بني اإلهبام والسبابة.على كل األصابع يتكئ على اإلهبام فحينئٍذ يك

رتاش يف األول، ويف سائر اجللوس، ووضع اليد اليمىن على القارئ: والتورك يف التشهد األخري، واالف
لقة واإلشارة ابلسبابة، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، الفخذ اليمىن مقبوضة حم

على أنفه، وجلسة االسرتاحة يف إحدى الروايتني وااللتفات عن ُيينه ومشاله يف التسليم، والسجود 
 فيهما.
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جود على األنف ركن ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الصحيح أن الس الشيخ: وسبق أن
 ( وأشار إىل أنفه.قال )أمرت أن أسجد( ويف رواية )أمران أن نسجد على سبعة أعظم على اجلبهة

وقوله جلسة االسرتاحة على إحدى الروايتني فيهما وماذا يعين )فيهما(؟ السجود على األنف وجلسة 
 االسرتاحة.

 القارئ: والنوع الثالث ما يتعلق ابلقلب وهو اخلشوع ونية اخلروج يف سالمه.
كجسد بال روح لصالة صالة بال خشوع  الشيخ: اخلشوع يعين بذلك حضور القلب وهذا هو لب ا

وقد اختلف العلماء فيما لو غلب الوسواس يعين اهلواجيس على أكثر الصالة هل تبطل أو ال 
 نها انقصة جدًا فلذلك لو قيل بوجوب اخلشوع لكان له وجه وقد قيل به.والصحيح أهنا ال تبطل لك

 ند السالم.وقوله نية اخلروج يف سالمه اخلروج من ماذا؟ من الصالة ع
 ا رأيكم يف أكل العلك أمام الناس؟السائل: م

مام الشيخ: أمام الناس ما نرى أنه يفعلها اإلنسان حىت لو فيها مصلحة أقول ما نرى أنه أيكله أ
الناس وإن كان مباحاً وهو ليس فيه فائدة ُيكن بعض الناس أحياانً إذا اضطربت معدته يعين إذا محى  

د منها وإذا كان يف الطيارة يكون ضغط على أذانه ركدها العلك قد يستفيكبده كما يقول العامة ي
 نه يتهم.وإذا كنت تعلك خيفف عليك على كل حال أمام الناس ما نرى أن يفعله اإلنسان أل

 
 فصل
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القارئ: وال يسن القنوت يف صالة فرض ألن أاب مالك األشجعي قال قلت أليب اي أبت إنك قد 
ا يف الكوفة حنواً صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي ها هن

حسن وعن أنس أن النيب  من مخس سنني أكانوا يقنتون قال أي بين حمدث قال الرتمذي هذا حديث
تركه رواه مسلم فإن نزل  صلى هللا عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب مث

 صلى هللا عليه وسلم ابملسلمني انزلة فلإلمام القنوت يف صالة الصبح بعد الركوع اقتداًء برسول هللا
وسلم كان ال يقنت يف صالة الفجر إال ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه 

وليس ذلك آلحاد املسلمني ويقول يف قنوته حنواً  إذا دعا لقوم أو دعا على قوم رواه سعيد يف سننه
عمر يقول يف القنوت )اللهم اغفر  من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقول عمر: وكان

قلوهبم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك للمؤمنني واملؤمنات واملسملني واملسلمات وألف بني 
يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بني  وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين 

لقوم اجملرمني بسم هللا الرمحن الرحيم اللهم كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل هبم أبسك الذي ال يرد عن ا
 إان نستعينك( رواه أبو داود.

 ا الفصل تضمن مسائل:الشيخ: هذ

(1/415) 

 

املسألة األوىل القنوت يف صالة الفرض هل هو سنة أو ال؟ الصحيح أنه ليس بسنة إال لسبب لكن 
فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه مع ذلك قال اإلمام أمحد رمحه هللا لو ائتم إبمام يقنت يف صالة الفجر 

ق للكلمة وكلما كان شق الكلمة كلمة املسلمني وهذا من فقه اإلمام رمحه هللا ألن عدم متابعته ش
عن اإلمام أعظم بكثري من خمالفة إمام الصالة وإمام الصالة إمامة أكرب كان أعظم وهلذا كان اخلروج 

كعوا إذا ركعت أو قد قاله الرسول عليه الصالة صغرة فاإلمام إمام الصالة مطاع هل يقول للناس ار 
ام يقتدى به فال ينبغي أن يشق العصا فيخالف وهلذا كان إذا قام والسالم؟ قد قاله الرسول فهو إم

ل مع وجوبه وجب على املأموم أن يتابع وإذا دخل مع اإلمام يف الركعة الثانية وجب عن التشهد األو 
الركعة األوىل كل هذا متابعة لإلمام ولعدم خمالفته واالختالف عليه عليه أن جيلس مع أهنا يف حقه هي 

ن لك فإنه يوجد يف صالة الرتاويح بعض األئمة يرون استحباب الدعاء عند ختم القرآإذا كان كذ
فإذا ائتم اإلنسان مبن يرى هذا فهل خيرج ويقول هذه بدعة وكل بدعة ضاللة؟ ال، يتابع ويؤمن ألن 



تهاد فيتابع ويؤمن وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن تكون له على ابل وهي عدم املسألة مسألة اج
رع يف وجوب املخالفة كلما أمكن التأليف أتليف القلوب فهو أحسن حىت إنه من أكرب مقاصد الش

صالة اجلماعة يف املساجد هو أتليف القلوب واالجتماع على الطاعة نعم لو فعل شيئاً حمرماً شيء 
 لو كان اإلمام ال يطمئن يف صالته فأان ال أاتبعه. آخر يعين
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رائض إذا وجد سبب؟ اجلواب نعم يقنت إذا وجد السبب لكن ما هو هل يقنت يف الف املسالة الثانية
أن يتزوج كل من خطب  السبب هل هو السبب العام أو اخلاص يعين لو أن اإلمام شاب تعسر عليه

منه ما أجاب فهل يقنت يف صالة الفريضة ألنه اإلمام يقول اللهم زوجين اجلواب ال، إذا كان أمراً 
ا نزل ابملسلمني انزلة أما اخلاص فال اخلاص يدعو اإلنسان لنفسه يف السجود أو بعد التشهد عاماً إذ

 لة.نزل ابملسلمني انز  األخري أما القنوت فال يقنت إال إذا
املسالة الثالثة وإذا وجدت النازلة مثل ما يوجد اآلن يف البوسنة واهلرسك وغريها من البالد اإلسالمية 

، ال يقنت إال اإلمام فقط اإلمام األعظم ليس اإلمام أئمة املساجد اإلمام فهل يقنت كل أحد ال
فال يقنت ملاذا ألنه مل حيفظ  ك فهد فقط أما غريهاألعظم يعين مثاًل هنا يف اململكة ما يقنت إال املل

 أن أحدًا من مساجد املدينة قنت إال الرسول عليه الصالة والسالم وألن املعين أبمور املسلمني هو
اإلمام ابلدرجة األوىل وإال فكل الناس معنيون إبخواهنم فلهذا قال الفقهاء ال يقنت إال اإلمام األعظم 

مراء وقيل يقنت كل إمام مسجد فقط دون آحاد الناس األعظم ونوابه كاألفقط وقيل يقنت اإلمام 
ساجد وقيل يقنت كل مصلي وهذا هو األصح أنه يسن أن يقنت كل مصلي لكن يف املساجد م

اجلماعة ال ينبغي أن تتفرق الكلمة ينبغي أن يصدروا عن رأي واحد إذا قال املسؤول يف البلد عن 
هذا ال يقنت فهذا يفرق املسلمني ويوجب أن يمطعن أن يكون هذا يقنت و املساجد اقنتوا قنتوا أما 

نه يعتد بنفسه يف أحد اإلمامني إما الذي يقنت أو الذي ال يقنت، الذي يقنت يطعن فيه الناس أ
ويقنت دون غريه والذي ال يقنت يقول هذا رجل ال يهتم أبمر املسلمني وال يقنت انظر لإلمام 

هلذا نرى أننا وإن اخرتان القول أبن القنوت عام ال ينبغي مور املسلمني يقنت الفالين الذي يهتم أب
وك ألسن الناس أبئمة ألئمة املساجد إال أن يصدروا عن رأي واحد لتجتمع الكلمة وألن ال تل

 املساجد.
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املسألة الرابعة هل يستمر القنوت؟ اجلواب إذا زال السبب الذي من أجله شرع القنوت فإنه يزول 
قوماً من الكفار قتلوا مثالً مثاًل نقنت النتصار قوم حياربون الكفار نقنت حىت ينتصروا نقنت ألن 

 جنري عليهم ما جيب إجراؤه.قراءان أو علماءان نقنت حىت نظفر هبم و 
اللهم العن كفرة أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لكن   املسألة اخلامسة ما ذكره عن عمر وهو قوله

ل عليه كيف قال كفرة أهل الكتاب وهل يف أهل الكتاب مؤمن؟ نعم يوجد مؤمن من آمن ابلرسو 
سالم من أحبار اليهود وعلمائهم الصالة والسالم مثل عبد هللا بن سالم والنجاشي، عبد هللا بن 

 والنجاشي من علماء النصارى وأمرائهم.
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مل يذكر عمر مجيع الكفرة نقول نعم ألن كفرة أهل الكتاب أحق ابلذنب من غريهم ألن عندهم كتاابً 
يعرفون حممدًا صلى هللا عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم فكفرهم عن عناد ليس عن جهل فكانوا 

وسلم  فلذلك كان عمر يدعو عليهم رضي هللا عنه وهم جديرون هبذا إن النيب صلى هللا عليهأغلظ 
يف آخر حياته يقول )لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد( وحنن نسأل هللا 

ألن  تعاىل أن يتابع عليهم لعائنه إىل يوم القيامة فهم أهل للعن وأهل للسب وأهل للذنب وأهل
ْليَـْومِّ يقاتلوا حىت يعطوا اجلزية وهم صاغرون هذا الذي أمر هللا )قَاتِّلموا الَّذِّ  َّللَِّّ َوال ابِّ يَن ال يـمْؤمِّنموَن ابِّ

رِّ َوال حيمَرِّمموَن َما َحرََّم اَّللَّم َوَرسمولمهم َوال َيدِّينموَن دِّيَن احْلَقِّّ مَِّن الَّذِّيَن أموتموا اْلكَِّتاَب حَ  طموا اجلِّْزيََة ىتَّ يـمعْ اآْلخِّ
ى هذا أما واألمة اإلسالمية على وضعها َعْن َيٍد َوهمْم َصاغِّرموَن( لكن مىت يكون ذلك إذا قدران عل

احلايل شعوابً وحكاماً فنحن عاجزون يف احلقيقة عاجزون عن هذا عاجزون عن تنفيذ هذا األمر اإلهلي 
د أن نسيء إليهم نريد أن حنسن إليهم يف مث حنن إن قاتلناهم على اإلسالم هم أو غريهم لسنا نري

الدنيا واآلخرة أما إذا بقوا على كفرهم فإن جنو فإمنا ينجون إدخاهلم لدين اإلسالم الذي ينجون به يف 
يف الدنيا أما يف اآلخرة فال جناة هلم لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )والذي نفس حممد بيده ال 

دي وال نصراين مث ال يؤمن( يعين مبا جاء به الرسول )إال كان من يسمع يب أحد من هذه األمة ال يهو 
ًا حنن عندما نقاتل الكفار ال نقاتلهم تعصباً ولكن نقاتلهم رمحة هبم من أجل أن أصحاب النار( إذ

يدخلوا يف اإلسالم وإذا دخلوا يف اإلسالم فهم إخواننا وإن كانوا أبعد ما يكونون عنا نسباً وبالدًا 



 سائل يف هذا الفصل.هذه مخس م
 السائل: مااحلكم إذا استمر سبب القنوت طويالً؟
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 الشيخ: إذا استمر فالظاهر أننا نقيده ابلشهر مث إذا جتدد أو تطور إىل أكثر نعيد القنوت.
 السائل: إذا دعا اإلمام يف الصالة لنفسه هل يؤمَّن على دعائه؟

مني هذه خيانة وهذه نفسه يف الدعاء فقد خان املأمو  ورد يف احلديث أن اإلمام إذا خصالشيخ: 
َك  وهللا أعلم هي احلكمة من أن هللا سبحانه وتعاىل جعل الفاحتة بصيغة التعظيم أو بصيغة اجلمع )إِّايَّ

ستقرأ ألانس نـَْعبمدم( ومل يقل إايك أعبد مع أن القارئ واحد ألن هللا تعاىل يعلم أن هذه السورة 
كَ  متعددين وهلذا تقول َك نـَْعبمدم َوإِّايَّ َنْسَتعِّنيم( ابجلمع لكن يف الدعاء اآلخر الذي يسر به يقول  )إِّايَّ

 اإلنسان أعوذ ابهلل من عذاب جهنم وال يقول نعوذ ابهلل ألن هذا دعاء له وذاك دعاء للجميع.
 

 ابب
 صالة التطوع

علموا أن من خري أعمالكم ول هللا صلى هللا عليه وسلم )وأالقارئ: وهي أفضل تطوع البدن لقول رس
 ( رواه ابن ماجة وألن فرضها آكد الفروض وتطوعها آكد التطوع وهي تنقسم أربعة أقسام:الصالة

أحدها السنن الرواتب وهي ثالثة أنواع النوع األول الرواتب مع الفرائض وآكدها عشر ركعات 
ات ركعتني قبل الظهر  صلى هللا عليه وسلم عشر ركعذكرها ابن عمر قال حفظت من رسول هللا

دها وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني بعد العشاء يف بيته وركعتني قبل الصبح كانت وركعتني بع
ساعة ال يدخل على النيب صلى هللا عليه وسلم فيها أحد حدثتين حفصة أنه كان إذا أذن املؤذن 

 يه.وطلع الفجر صلى ركعتني متفق عل
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هللا عنها إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن على  ر قالت عائشة رضيوآكدها ركعة الفج
ب إيل من الدنيا وما شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعيت الفجر وقال )ركعتا الفجر أح



فيها( روامها مسلم وقال )صلومها ولو طردتكم اخليل( رواه أبو داود ويستحب له ختفيفهما لقول 
 عنها كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ركعيت الفجر فيخفف حىت إين عائشة رضي هللا

 املغرب )قمْل اَي أَيُـَّها أ فيهما ويف ركعيتألقول هل قرأ فيهما بفاحتة الكتاب؟! متفق عليه ويقر 
ه وسلم قرأ يف اْلَكافِّرموَن( و )قمْل همَو اَّللَّم َأَحٌد( قال أبو هريرة رضي هللا عنه إن النيب صلى هللا علي

 صلى ركعيت الفجر )قمْل اَي أَيُـَّها اْلَكافِّرموَن( و )قمْل همَو اَّللَّم َأَحٌد( رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النيب
وسلم قال كان يقرأ يف الركعتني بعد املغرب )قمْل اَي أَيُـَّها اْلَكافِّرموَن( و )قمْل همَو اَّللَّم َأَحٌد( رواه هللا عليه 

يستحب ركوعهن يف البيت حلديث ابن عمر وملا روى رافع بن خديج قال أاتان رسول هللا ابن ماجه، و 
مث قال )اركعوا هاتني الركعتني يف  املغرب يف مسجدانصلى هللا عليه وسلم يف بين عبد األشهل فصلى 

 بيوتكم( رواه ابن ماجة قال أمحد ليس هاهنا شيء آكد من الركعتني بعد املغرب يعين فعلهما يف
 البيت.

 الشيخ: هذا الباب فيه مسائل:
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املسألة األوىل التطوع ابلصالة والتطوع ابلصالة من رمحة هللا سبحانه وتعاىل بعباده ألنه لوال أن هللا 
ه وتعاىل أن شرع لعباده التطوع يف شرع ذلك لكان فعلهما بدعة وضاللة لكن من نعمة هللا سبحان

ن ن هذا التطوع؟ الفائدة التعبد هلل عز وجل مث تكميل الفرائض ألالعبادات وما هي الفائدة م
الفرائض ال تكاد ختلو من نقص لكن النوافل ترقع هبا الفرائض أتيت يوم القيامة والفرائض اليت أتيتها 

جتب فريضة من فرائض اإلسالم إال وهلا تطوع فالصالة  انقصة فيكملها هللا عز وجل ابلتطوع وهلذا ال
هاد له تطوع كل هذا من والزكاة هلا تطوع الصدقة والصيام له تطوع واحلج له تطوع واجل هلا تطوع

 أجل أن تكمل الفرائض هبذه النوافل.
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املسألة الثانية ما هو أفضل ما يتطوع به من تطوعات البدن؟ املؤلف يقول يف حسب نسخكم أن 
ى التبعيض تطوع البدن ومن تدل علأفضل ما يتطوع به الصالة ويف نسخيت: وهي من أفضل 

ونسخيت أصح ألن التطوع ابجلهاد أفضل من التطوع ابلصالة فهي من أفضل وليست أفضل وأما 



قياس املؤلف رمحه هللا قياس انفلة الصالة على فريضتها أبن فريضة الصالة هي أوكد أعمال البدن 
سالم )إن ذروة ى آله وسلم قال يف اإلفكانت انفلتها أوكد ففيه نظر ألن النيب صلى هللا عليه وعل

سنامه اجلهاد يف سييل هللا( مث هناك شيء آخر أفضل من اجلهاد يف سبيل هللا وهو العلم تعلم العلم 
الشرعي أفضل ملن كان أهاًل للتعلم من اجلهاد يف سبيل هللا ألن حاجة الناس إىل العلم حاجة ملحة  

يف داخلها ويف خارجها ويف نفسها ومع مية حمتاجة إىل العلم كل إنسان حيتاج إىل العلم واألمة اإلسال
الناس فضرورة الناس إىل العلم الشرعي أشد من ضرورهتم إىل اجلهاد بل إن اجملاهدين حيتاجون إىل 

العلم الشرعي كيف يسري اجملاهد وكيف يعمل إال على حسب ما تقتضيه الشريعة وال ُيكن أن يصل 
ال هللا عز وجل )َوَما َكاَن اْلممْؤمِّنموَن لِّيَـْنفِّرموا َكافًَّة( يعين  بتعلم العلم وهلذا قإىل ما تقتضيه الشريعة إال

همْم طَائَِّفٌة لِّيَـتَـَفقَّهموا يفِّ الدِّينِّ َولِّيـم  ْنذِّرموا ال ُيكن أن ينفروا كافة إىل اجلهاد )فـََلْوال نـََفَر مِّْن كملِّّ فِّْرَقٍة مِّنـْ
 َذرموَن( قال اإلمام أمحد العلم ال يعدله شيء.ْيهِّْم لََعلَّهمْم حيَْ قـَْوَمهمْم إَِّذا رََجعموا إِّلَ 
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املسألة الثالثة السنن تنقسم كما قال املؤلف إىل أنواع الرواتب مع الفرائض الرواتب مع الفرائض 
خرج ائض حىت لو فاتتك الفريضة و يعين أهنا اتبعة هلا وال ينبغي اإلخالل هبا وتقضى كما تقضى الفر 

ها وذكر املؤلف أهنا عشرة والصحيح أهنا اثنتا عشرة حلديث عائشة رضي هللا وقتها فاقضِّ راتبتها مع
عنها قالت )كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال يدع أربعاً قبل الظهر( ويف حديث ابن عمر 

 ان والفجر ركعتان.املغرب ركعتان والعشاء ركعت)ركعتان بعدها( ستكون رواتب الظهر ست ركعات و 
الرابعة أن األفضل يف هذه الرواتب كلها أن تكون يف البيت ويتأكد ذلك يف ركعيت املغرب املسألة 

وإمنا قلنا أن األفضل أن تكون يف البيت لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )أفضل صالة 
لراتبة يف ه وعلى آله وسلم كان يصلي اام وألن النيب صلى هللا علياملرء يف بيته إال املكتوبة( وهذا ع

بيته فتكون السنة القولية والفعلية دالة على أن األفضل أن يتطوع اإلنسان يف بيته اقتداًء ابلرسول 
 عليه الصالة والسالم.

ملؤمنني تقول املسألة اخلامسة السنة يف ركعيت الفجر أن خيففهما وال يطوهلما حىت كانت عائشة أم ا
التخفيف وعلى هذا فلو قال اإلنسان أان أحب أن أطيل أقرأ بفاحتة الكتاب من شدة حىت إين أقول 

يف ركعيت الفجر أي يف السنة ألمتكن من الدعاء وزايدة التسبيح قلنا خطأ التخفيف أفضل من 



االتباع موافقة األمر ال  التطويل مع أن التطويل عبادة لكن السنة أوىل ابالتباع وهبذا نعرف أن حقيقة
 ابلكمية إال إذا جاءت السنة بطلب الزايدة فهذا شيء آخر. لزايدة فالعربة ابلكيفية الا
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املسألة السادسة يقرأ يف ركعيت الفجر بـ )قمْل اَي أَيُـَّها اْلَكافِّرموَن( و )قمْل همَو اَّللَّم َأَحٌد( وإمنا استحب 
تها اتبعة هلا فيقرأ هبا بسوريت ر الفجر وراتبول صالة النهاذلك الفتتاح صالة النهار ابإلخالص ألن أ

اإلخالص )قمْل اَي أَيُـَّها اْلَكافِّرموَن( و )قمْل همَو اَّللَّم َأَحٌد( األوىل فيها توحيد الطلب والثانية فيها توحيد 
َنا َوَما  َّللَِّّ َوَما أمْنزَِّل إِّلَيـْ ( إىل آخر اآلية يف سورة  إِّبـَْراهِّيمَ أمْنزَِّل إِّىَل اخلرب أو يقرأ بداًل عنهما )قمولموا آَمنَّا ابِّ

َنكمْم َأالَّ نـَْعبمدَ  نَـَنا َوبـَيـْ  إِّالَّ اَّللََّ َوال البقرة ويف الركعة الثانية )قمْل اَي َأْهَل اْلكَِّتابِّ تـََعاَلْوا إِّىَل َكلَِّمٍة َسَواٍء بـَيـْ
 نمْشرَِّك بِّهِّ َشْيئاً( يف سورة آل عمران.

وأربع بعدها ملا روت أم حبيبة قال مسعت رسول هللا بع قبل الظهر افظة على أر القارئ: ويستحب احمل
صلى هللا عليه وسلم يقول )من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه هللا على النار( وقال 
الرتمذي هذا حديث صحيح وعلى أربع قبل العصر ملا روى ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا 

ل العصر أربعا( رواه أبو داود وعلى ست بعد املغرب ملا روى أبو امرًء صلى قب سلم )رحم هللاعليه و 
هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من صلى بعد املغرب ستاً مل يتكلم 

ئشة رضي بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنيت عشرة سنة( رواه الرتمذي وعلى أربع بعد العشاء لقول عا
سول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء قط إال صلى أربع ركعات أو ست ركعات عنها ما صلى ر هللا 

 رواه أبو داود.
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الشيخ: هذه األحاديث يف صحتها نظر حتتاج إىل حترير مث إن قول املؤلف رمحه هللا تستحب احملافظة 
احملافظة احملافظة مل ترد إال يف  ذكرعلى أربع قبل الظهر مع أن بعض األحاديث اليت ساقها ليس فيها 

احلديث األول حديث أم حبيبة أما اليت بعدها ففيها مطلق الصالة )رحم هللا امرءاً صلى قبل العصر 
أربعاً( )من صلى بعد املغرب ستاً(، )ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء قط إال صلى 

ألخري األول احملافظة فيه صريح واألخري ابلالزم ومع وا أربع ركعات( هذا يفهم منه احملافظة فاألول



ذلك حتتاج إىل حترير لكن هذه السنن إذا صحت أحاديثها فإهنا ليست رواتب الرواتب اليت تكون 
شبه مالزمة للفرائض هي إما عشر على حديث ابن عمر وإما اثىن عشر على حديث عائشة مل يكن 

 بل الظهر. قالنيب صلى هللا عليه وسلم يدع أربعاً 
 

 فصل
القارئ: النوع الثاين الوتر وهو سنة مؤكدة ملداومة النيب صلى هللا عليه وسلم يف حضره وسفره وروى 
أبو أيوب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )الوتر حق فمن أحب أن يوتر خبمس فليفعل ومن أحب 

داود وحكي عن أيب بكر أنه بو أن يوتر بثالث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل( رواه أ
واجب لذلك والصحيح أنه ليس بواجب ألنه يصلى على الراحلة من غري ضرورة وال جيوز ذلك يف 

 واجب.
الشيخ: هذه الفقرة فيها بيان حكم الوتر وأنه سنة مؤكدة ال ينبغي تركه وقد اختلف العلماء يف 

 وجوبه على ثالثة أقوال:
 القول األول الوجوب مطلقا.

 ين عدم الوجوب مطلقا.لثاوا
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والثالث الوجوب ملن كان له ورد من الليل ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم خاطب أهل 
ية رمحه هللا قال وهو بعض القرآن فقال )اي أهل القرآن أوتروا( وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيم

ويدل لذلك حديث األعرايب الذي قال فيه الرسول قول من يوجبه مطلقا واألظهر أنه ال جيب مطلقاً 
له هل علي غريها يعين الصلوات اخلمس قال )ال إال أن تطوع( ويدل عليه الصالة والسالم ملا سأ

ة بدون ضرورة ولو كان واجباً مل يصل لذلك أيضاً ما ذكره املؤلف رمحه هللا أنه يصلى على الراحل
رضي هللا عنهم حكوا عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله  على الراحلة إال لضرورة وألن الصحابة

على راحلته وقالوا غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة فإذا أخذان بعموم املكتوبة ومل وسلم أنه كان يوتر 
حاً على أنه ليس من املكتوابت على كل حال القول نقل إن أل للعهد الذهين صار دلياًل واض

 على أهل القرآن وال على غريهم لكنه سنة مؤكدة.الراجح أنه ليس بواجب ال 
 تصلى يف السفر؟السائل: هل السنن الرواتب 



الشيخ: راتبة الظهر واملغرب والعشاء ال تصلى وما عدا ذلك من النوافل يصلي ما دام مسافرًا إذا 
رم من صالة التطوع املطلق.حكمنا أبنه   مسافر لكن ال حيم

 ن السنة ترك السنة يف سفر(؟السائل: هل هذا القول صحيح )أ
 يصلي الراتبة يف الظهر واملغرب والعشاء. الشيخ: ال ليس صحيحاً، الصحيح من السنة أن ال

 القارئ: والكالم فيه يف ثالثة أشياء وقته وعدده وقنوته.
 اء إىل الصبح ملا روى أبو بصرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إن هللاأما وقته فمن صالة العش

م أمحد وقال النيب صلى زادكم صالة فصلوها ما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح الوتر( رواه اإلما
 هللا عليه وسلم )فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة( متفق عليه.
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واألفضل فعله سحرًا لقول عائشة رضي هللا عنها من كل الليل قد أوتر رسول هللا صلى هللا عليه 
عده ومن خشي أن ال يقوم هى وتره إىل السحر متفق عليه فمن كان له هتجد جعل الوتر بوسلم فانت

أوتر قبل أن ينام لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر من 
أوله ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل( 

 ه مسلم.روا
ره وصلى شفعاً حىت يصبح لقول النيب صلى هللا فمن أوتر قبل النوم مث قام إىل التهجد مل ينقض وت

عليه وسلم )ال وتران يف ليلة( وهذا حديث حسن ومن أحب أتخري الوتر فصلى مع اإلمام الرتاويح 
لوتر حىت يصبح صاله والوتر قام إذا سلم اإلمام فضم إىل الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا ومن فاته ا

 قبل الفجر ملا ذكران متقدما.
عم هذا وقته من صالة العشاء ولو جمموعة إىل املغرب مجع تقدمي إىل صالة الصبح لقوله الشيخ: ن

عليه الصالة والسالم )إن هللا زادكم صالة فصلوها ما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح( وظاهر  
ن الفجر إىل صالة الفجر ألنه قال إىل صالة الصبح ولكن كالم املؤلف أنه يصح الوتر بعد أذا

حيح أنه ينتهي بطلوع الفجر لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )اجعلوا آخر صالتكم يف الليل الص
وترا( فجعله من صالة الليل ولقوله )إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى( 

شاء إىل صالة الصبح( أي إىل وقت صالة الصبح وعلى فيحمل احلديث وهو قوله )ما بني صالة الع
سألة اليت فرعها املؤلف على هذا وهو قوله من فاته الوتر حىت يصبح صاله قبل الفجر ملا هذا فامل



ذكرانه متقدماً يكون ضعيفاً ولكن إذا طلع الفجر وأنت مل توتر تقضيه يف النهار ثنيت عشرة ركعة إن  
ث ركعات إن كنت توتر بثالث وركعتني إن كنت توتر بواحدة حلديكنت توتر إبحدى عشرة وأربع 

عائشة أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنيت عشرة 
 ركعة.
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أي الوقت أفضل آخر الوقت أو أوله؟ آخره ملن طمع أن يقوم من آخر الليل فإن خاف أن ال يقوم 
وكيفية نقض الوتر أن يتبدئ صالة   أوله فإذا أوتر يف أوله مث قمدِّر له فقام فإنه ال ينقض وترهأوتر يف

آخر الليل بركعة واحدة تبىن على ما سبق يف أول الليل ويكون هذا نقضاً للوتر السابق مث يصلي 
لية وهنا فـمرِّق ركعتني ركعتني وخيتم بواحدة وهذا القول ضعيف جدًا ألن الصالة البد أن تكون متوا

ونقض وضوء ورمبا جنابة فكيف تبىن هذه الركعة على  بني الركعة األوىل والركعة الثانية بزمان ونوم
ركعة سابقة وعلى هذا القول لو أخذان بكالم املؤلف ألوتر يف الليلة ثالث مرات وإذا كان ال وتران 

ؤلف رمحه هللا وأنه يصلي ركعتني يف ليلة فكيف ابلثالث فالصواب أنه ال ينقض وتره كما قال امل
يضاً يقول من صلى مع اإلمام الرتاويح والوتر وهو يريد التهجد قام ركعتني حىت يطلع الفجر وفيه أ

إذا سلم اإلمام وأتى بركعة ليكون شفعاً مث صلى من آخر الليل ركعتني ركعتني وأوتر بواحدة ولكن 
ما اقتصر عليه اإلمام وال يقوم يف آخر الليل هل نقول إن هذا أفضل أو األفضل أن يقتصر على 

إن نظران إىل أن قيامه يف آخر الليل عمل صاحل فليفعله وإذا نظران إىل أن الصحابة هذا حمل نظر ألان 
رضي هللا عنهم طلبوا من النيب صلى هللا عليه وسلم أن ينفلهم بقية الليل فقال هلم )من قام مع 

مام ليلة( وهذا إشارة إىل أنه ينبغي أن يقتصروا على ما كان عليه اإلاإلمام حىت ينصرف كتب له قيام 
وأن ال يكلفوا أنفسهم ألنه لو شاء لقال من أراد أن يتهجد فليتهجد وأرشدهم إىل ما ذكره املؤلف 
هذه عندي فيها توقف فإن نظران إىل ظاهر احلديث قلنا األفضل أن تقتصر على ما قام به اإلمام 

النيب صلى هللا قيام ليلة وأنت انئم ولو كان من اخلري أن تتهجد بعد هذا لبينه وأنت سيحصل لك 
عليه وسلم ألصحابه وإذا نظران إىل أن قيام الليل من األعمال الصاحلة املقربة إىل هللا عز وجل ورمبا 

 يكون فيها صالح قوي لقلبه إذا قام يف آخر الليل يتهجد وحده
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ائل كيف جتيزون هلذا اإلنسان أن أييت بعد إمامه بركعة وقد قال جحنا هذا فإن قال قبعيدًا عن الرايء ر 
به( قلنا جنيز ذلك ألن هذا املأموم مل ينو  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إمنا جعل اإلمام ليؤمت

املقيم يصلي  الوتر وإمنا نوى الشفع فلم خيالف إماَمه، إماممه نوى الوتر وهو نوى الشفع ونظري ذلك
خلف املسافر فيصلي املسافر ركعتني فإذا سلم قام املقيم فأمت أربعا فهذا يدل على أنه ال أبس إذا 

مام وهذا الذي دخل مع إمامه انوايً الشفع صالته زائدة على على صالة اإل زادت صالة املأموم
 صالة اإلمام.

ا فإنه فاسق مع أن النيب صلى هللا عليه السائل: قرأت أن ابن تيمية أنه قال من ترك النوافل كله
 وسلم قال لألعرايب )أفلح إن صدق( وهو ذكر الفرائض فقط؟

من ترك الوتر فهو رجل سوء ال ينبغي أن تقبل له شهادة ه هللا قال الشيخ: فيها نظر، اإلمام أمحد رمح
ة يدل على عدم وهذا ال يقتضي أن يكون فاسقاً لكن يقتضي أن هتاونه هبذا الوتر الذي هو ركع

 مباالته وأنه رجل ال يستحق أن يكون شاهداً.
ويوتر  من كل ركعتنيالقارئ: وأما عدده فأقله ركعة حلديث أيب أيوب وأكثره إحدى عشرة يسلم 

بواحدة ملا روت عائشة رضي هللا عنها قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ما بني صالة 
ة ركعة يسلم من كل ركعتني ويوتر بواحدة متفق عليه وأدىن الكمال العشاء إىل الفجر إحدى عشر 

عن الوتر فقال  عليه وسلم ثالث بتسليمتني ملا روى ابن عمر أن رجاًل سأل رسول هللا صلى هللا
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )افصل بني الواحدة والثنتني ابلتسليم( رواه األثرم.

ا يفعله لئال خيالفه قال أمحد يعجبين أن يسلم يف الركعتني وإن أوتر فإن أوتر خلف اإلمام اتبعه فيم
 بثالث مل يضيق عليه عندي.

 عليه وسلم قال )من أحب أن يوتر بثالث الرسول صلى هللاالشيخ: ال يضيق عليه ألنه سبق أن 
موترًا فليفعل( وال يكون إيتار بثالث إال إذا مل يكن بينهن تسليم أما إذا سلم من ركعتني صار 

 بواحدة.
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القارئ: ويستحب أن يقرأ يف األوىل )َسبِّّحِّ اْسَم رَبَِّّك اأْلَْعَلى( ويف الثانية )قمْل اَي أَيُـَّها اْلَكافِّرموَن( ويف 
ملا روى أيب بن كعب قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بسبح  الثالثة )قمْل همَو اَّللَّم َأَحٌد(



 لى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد رواه أبو داوداسم ربك األع
لس إال يف آخرهن ألن عائشة رضي هللا عنها قالت كان رسول هللا وإن أوتر خبمس سردهن فلم جي

عشرة ركعة يوتر من ذلك خبمس ال جيلس إال يف آخرهن صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالث 
إال بعد الثامنة ومل يسلم مث جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم  متفق عليه وإن أوتر بتسع مل جيلس

روى سعد بن هشام قال قلت لعائشة أنبئيين عن وتر رسول هللا صلى هللا  وكذلك يفعل يف السبع ملا
وطهوره فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويصلي تسع ركعات  عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه

الثامنة فيذكر هللا وحيمده ويدعوه مث ينهض وال يسلم مث يقوم فيصلي التاسعة مث ال جيلس فيها إال يف 
وحيمد هللا ويذكره ويدعوه مث يسلم تسليماً يسمعنا مث يصلي ركعتني بعدما يصلي وهو قاعد  يقعد

ركعة اي بين فلما أسن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع  فتلك إحدى عشرة
س  الركعتني مثل صنيعه األول رواه مسلم وأبو داود ويف حديثه أوتر بسبع ركعات مل جيلوصنع يف

 فيهن إال يف السادسة ومل يسلم إال يف السابعة.
تسع وإحدى عشرة الواحدة معروفة ال الشيخ: صار عندان اآلن العدد واحدة وثالث ومخس وسبع و 

أن يسلم مرة واحدة اخلمس السنة أن ال يسلم  يسلم إال مرة واحدة الثالث له أن يسلم مرتني وله
السبع قيل إنه جيعلها كاخلمس وقيل إنه جيعلها كالتسع  إال مرة واحدة وال يتشهد إال مرة واحدة

 يتشهد مرتني بعد الثامنة وبعد التاسعة.واألمر يف هذا واسع والتسع يسلم فيها واحدة لكن 
 ئشة قالت فيذكر هللا وحيمده ويدعوه؟السائل: التشهد األول ليس فيه محد مع أن عا
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الشيخ: ُيكن أنه يكمل التشهد كله يف الثامنة يكمل التشهد وإذا كملنا التشهد صار فيه محد إنك 
ة مث يقعد فيحمد هللا ويذكره محيد جميد صار فيه دعاء ويدل هلذا أهنا قالت يف التشهد بعد التاسع

ا يصلي يعين على النيب صلى هللا عليه وسلم ويدعو وال يقاس عليه ويدعوه كاألول متاماً الظاهر أنه
 الفريضة ألن العبادات ليس فيها قياس.

السائل: ورد حديث وهو صحيح أن صالة الليل مثىن مثىن وهو قاعدة يف صالة الليل وظاهره أنه 
 ني مع أن حديث عائشة على خالف هذا.يسلم من كل ركعت

 ألنه جيوز أن خيصص من العموم.الشيخ: يكون الوتر مستثىن 
 ناء الوتر؟السائل: لو أذن الفجر وهو يف أث



 الشيخ: لو أذن الفجر وهو يف أثناء الوتر يكمل ما فيه أبس.
األخري من رمضان القارئ: وأما القنوت فيه فمسنون يف مجيع السنة وعنه ال يقنت إال يف النصف 

ن أمحد ما يدل على رجوعه قال يف رواية املروذي قد  ألن أبياً كان يفعل ذلك حني يصلي الرتاويح وع
  أنه يف النصف األخري من رمضان مث إين قنت هو دعاء وخري.كنت أذهب إىل

 الشيخ: قـََنتُّ يعين فعلت القنوت مث علل ذلك بقوله هو دعاء وخري.
وى أبو هريرة يف الوتر من رمضان شرع يف غريه كعدده ويقنت بعد الركوع ملا ر  القارئ: وألن ما شرع

 ع رواه مسلم.وأنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قنت بعد الركو 

(1/432) 

 

الشيخ: قوله قنت بعد الركوع رواه مسلم الذي يقرأ كالم املؤلف يقول إن هذا يف قنوت الوتر وليس  
 الوتر فليس يف الصحيحني كذلك بل هذا يف قنوته يف الفرائض ملا كان يدعو على قوم وأما قنوت

ى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يقنت يف الوتر يعين من فعله فهذا ابن وال أحدمها ما يدل عل
عباس صلى معه يف الليل ومل يذكر أنه قنت وحذيفة بن اليمان وابن مسعود مل يذكروا أنه قنت وهلذا  

ا يذكر عنه أنه رائض عند النوازل أصح ممكان قنوت الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف الف
الوتر وأما الذين قالوا أبنه يوتر يف النصف األخري من رمضان فاستدلوا بفعل الصحابة رضي  قنت يف

هللا عنهم واألوىل أن اإلنسان يقنت أحياانً ويدع أحياانً أما القنوت فألنه دعاء وألن احلسن بن علي 
ر فعلمه )اللهم  أدعو به يف قنوت الوت رسول هللا علمين دعاءً بن أيب طالب رضي هللا عنهما قال اي

اهدين فيمن هديت( وإذا ترك أحياانً بناًء على ظاهر السنة يف حديث ابن عباس وغريه فخري أيضاً 
فيفعل أحياانً ويرتك أحياانً أما يف رمضان فلو قيل ابملداومة عليه لكان خريًا وذلك ألنه يف حضور 

ذه الفرصة إال بدعاء إال إذا تركه ام فال ينبغي أن يفوت هلكلمة واجتماعهم على إمالناس واجتماع ا
يعين أحياانً ألن ال يظن العامة أنه واجب كما هو الواقع، الواقع أن العامة يظنون أنه ال وتر بدون 

وتر بناًء على القنوت حىت أن اإلمام إذا مل يقنت خرجوا يتحدثون وهللا اليوم إمامنا ما أوتر إمامنا ما أ
 انً أن يدع القنوت حىت يتبني الناس أنه ليس بشرط.ت هو الوتر فينبغي أحياأن القنو 
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القارئ: ويقول يف قنوته ما روى احلسن بن علي قال علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات 
 فيمن توليت وابرك يل فيماأقوهلن يف الوتر )اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين 

نك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت أعطيت وقين شر ما قضيت إ
تباركت ربنا وتعاليت( رواه الرتمذي وقال ال نعرف عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف القنوت شيئاً 

 أحسن من هذا.
، احلسن بن علي ابن لى آله وسلم احلسن بن عليالشيخ: هذا احلديث علمه النيب صلى هللا عليه وع

لرسول وقد قال الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فيه )إن ابين هذا سيد وسيصلح هللا به بنت ا
بني فئتني من املسلمني( وهو أفضل من أخيه احلسني ألن الرسول وصفه أبنه سيد وقال يف احلسن 

فئتني ه أبن هللا سيصلح به بني ا( مث إن الرسول أثىن عليواحلسني )مها سيدا شباب أهل اجلنة مجيع
واألمر كذلك فإنه تنازل عن اخلالفة ملعاوية رضي هللا عنه فحقنت بذلك دماء عظيمة كثرية علمه 

هذا الدعاء )اللهم اهدين فيمن هديت( قوله )فيمن هديت( هذه اجلملة يراد هبا التوسل إىل هللا أي 
هلداية هنا هداية  فاهدين معهم واملراد ابسائل يقول إنك هديت أانساً يف مجلة من هديت فكأن ال

 العلم وهداية التوفيق.
)وعافين فيمن عافيت( املراد بذلك عافية البدن وعافية القلب وقال بعض العلماء املعافاة أن يعافيك 

ى غريه فإذا عافاه هللا من الناس ويعايف الناس منك ألن اإلنسان ما بني أن يعتدى عليه ومعتٍد هو عل
 لناس من أكل حلمه فهذه معافاة عظيمة.ن أكل حلوم الناس وعاىف اهللا م

)وتولين فيمن توليت( أي الواليتني العامة أو اخلاصة؟ اخلاصة ألن الوالية العامة لكل أحد حىت 
 الكفار هللا وليهم كما قال تعاىل )مث ردوا إىل هللا موالهم احلق(.

مجيعاً ابرك يل فيما  و من املال والعلم؟ منهمات( فيما أعطيت من املال أ)وابرك يل فيما أعطي
 أعطيت من املال وما أعطيت من العلم.
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)وقين شر ما قضيَت( قضيَت ابلفتح وما هنا اسم موصول وال تصح أن تكون مصدرية ألنك لو 
الً صار اها امساً موصو قدرهتا مصدرية لكان املعىن شر قضائك وحينئٍذ حيتاج إىل أتويل أما إذا جعلن

وقين شر الذي قضيته فيكون الشر يف املقضي وليس يف القضاء وهلذا قال النيب صلى هللا عليه  املعىن
وعلى آله وسلم )والشر ليس إليه( فالشر يف املقضي وليس يف قضاء هللا أما قضاء هللا الذي هو 



ل ده شراً يف حاياته شر نسيب جتقضاؤه الذي هو فعله وتقديره فهو خري والشر املوجود يف مقض
وخريًا يف حال أخرى أو جتده شرًا على أانس وخريًا على آخرين أليس كذلك املطر خري ورجل يبين 
وقد صب سقف بنائه اآلن فجاءت األمطار الغزيرة فصار هذا املطر على صاحب البيت شرًا لكنه 

ًا نه سيكون تكفري شرًا حمضاً أل على غريه خري مث هو ابلنسبة هلذا الذي قضي عليه بذلك ليس
َا َكَسَبْت أَْيدِّي النَّاسِّ لِّيمذِّيَقهمْم بـَْعَض  لسيئات عظيمة قال هللا تعاىل )َظَهَر اْلَفَسادم يفِّ اْلرَبِّّ َواْلَبْحرِّ مبِّ
عموَن( فليس كل ما قضى هللا على اإلنسان من مصيبة تكون شراً قد تكون  الَّذِّي َعمِّلموا َلَعلَّهمْم يـَْرجِّ

)إنك تقضي وال يقضى عليك( صدق تقضي وال يقضى عليك أي حتكم  يتبني فيما بعدخريًا كثريًا 
وال حيكم عليك وهلذا قال العلماء ليس للناس على هللا حق واجب إال ما أوجبه على نفسه وبذلك 

 يقول ابن القيم رمحه هللا:
 ما للعباد عليه حق واجب ... هو أوجب األجر العظيم الشان

 ابإلخالص واإلحسان ائع ... إن كانوال عمل لديه ضكال 
 إن عذبوا فبعدله أو نعموا ... فبفضله والفضل للمنان
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)إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت( من كان هللا وليه فهو العزيز وال ُيكن أن يذل أبدًا قال 
( يريد ابألعز نفسه وابألذل رسول َعزُّ مِّ رَِّجنَّ اأْلَ عبد هللا ابن أيب )لَئِّْن رََجْعَنا إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ لَيمخْ  َها اأْلََذلَّ نـْ

هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال هللا تعاىل مسلماً ذلك أن خيرج األعز األذل لكن من هو 
 ز قال )َوَّللَِِّّّ ل هللا األعاألعز اقرأ اليت بعدها مباشرة )َوَّللَِِّّّ اْلعِّزَّةم َولَِّرسمولِّهِّ َولِّْلممْؤمِّنِّنَي( ومل يقل ورسو 

اْلعِّزَّةم َولَِّرسمولِّهِّ َولِّْلممْؤمِّنِّنَي( وأنت اي ابن أيب ليس لك عزة لو قال واألعز رسول هللا واملؤمنون لفهم أن 
البن أيب عزة وليس كذلك املهم أن من وااله هللا فال ذل له )وال يعز من عاديت( صحيح من عاداه 

ن انتصار الكفار على املسلمني ألن هذا استدراج ل أحياانً مهذا ما حيص هللا فال عز له وال يرد على
وانتصار مؤقت وله سبب من املؤمنني ليكون مصيبة هلم ليطهرهم كالذي حصل يف غزوة أحد وهلذا 

قال أبو سفيان يوم بيوم بدر واحلرب سجال مل يظن أن ما وراء ذلك من حكمة هللا ما خيفى عليه 
 عز له وما حيصل أحياانً من انتصار الكفار على املسلمني داه هللا فالصل أن من عاوعلى أمثاله فاحلا

فهو استدراج وامتحان وتطهري للمؤمنني وحكم عظيمة له كما ذكر هللا تعاىل ذلك يف سورة آل 
 عمران.



)تباركت ربنا وتعاليت( تباركت أي عظمت بركاتك وكثرت خرياتك وتعاليت أي ترفعت عن كل 
 لوه بذاته سبحانه وتعاىل وهللا أعلم.ذلك أيضاً عكل سوء ومن نقص وعن  

 السائل: قوله أوتر بسبع ملا أخذه اللحم وصنع يف الركعتني مثل صنيعه األول كيف هذا؟
 الشيخ: يعين صلى بعد الوتر ركعتني يعين ملا صلى سبع صلى ركعتني لوحدمها.

يف آخر الوتر )اللهم  ه وسلم يقوللى هللا عليالقارئ: وعن علي رضي هللا عنه قال كان رسول هللا ص
إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما 

 أثنيت على نفسك( رواه الطيالسي.
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الشيخ: هذا من التعوذ ابلصفة من ضدها ابلرضا من السخط وابملعافاة من العقوبة فكأنه يقول احلل 
تعيذ بك منك ألن هللا تعاىل وبدل العقوبة معافاة وأما )بك منك( فمعناه أين أسبدل السخط رضاً 

هو الذي إليه املرجع فيستعيذ ابهلل من هللا ألن هللا إذا أراد بقوم سوءًا فال مردَّ له فهو سبحانه وتعاىل 
 هو الذي منه املبتدأ وإليه املنتهى وهلذا صح أن يقال أعوذ بك منك.

نستعني بك ونستهديك أنه قنت فقال )بسم هللا الرمحن الرحيم اللهم إان القارئ: وعن عمر 
ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثين عليك اخلري كله ونشكرك وال نكفرك بسم هللا الرمحن 

الرحيم اللهم إايك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن 
وهااتن للهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك( عذابك اجلد ابلكفار ملحق ا

سوراتن يف مصحف أيب، قال ابن قتيبة حنفد نبادر وأصل احلفد مداركة اخلطو واإلسراع واجلِّد بكسر 
 اجليم أي احلق ال اللعب وملحق بكسر احلاء الحق.

 الشيخ: الحق يعين ملحق مبعىن الحق.
 القارئ: وإن فتحها جاز.

 َحق يعين جيوز.الشيخ: مل
 لفه فإن مل يسمع قنوت اإلمام دعا هو نص عليه.القارئ: وإذا قنت اإلمام أمن من خ

ويرفع يديه يف القنوت إىل صدره ألن ابن مسعود فعله وإذا فرغ أمرَّ يديه على وجهه وعنه ال يفعل 
دعا رفع يديه  واألول أوىل ألن السائب بن يزيد قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا

 ومسح وجهه بيديه رواه أبو داود.



 شيخ: الكالم يف هذه القطعة أواًل ما يذكر يف القنوت وما يقال فيه وهو معروف.ال
اثنياً هل يبدأ بقوله اللهم اهدين فيمن هاديت أو يبدأ بقوله اللهم إان نستعني بك ونستهديك يف هذا 

صحاب أنه يبدأ ابللهم إان نستعني بك ونستهديك قوالن يف مذهب اإلمام أمحد واملرجح عند األ
 ك ألنه ثناء على هللا عز وجل والثناء ينبغي أن يكون سابقاً للدعاء ال بعده.وذل
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اثلثاً هل يرفع يديه يف القنوت يف قنوت الوتر أو ال؟ فيه أيضاً قوالن يف مذهب اإلمام أمحد 
 قنوت الفريضة فكذلك ه وعلى آله وسلم رفع يديه يفوالصحيح أنه يرفع ألن النيب صلى هللا علي

 هنا.
رابعاً املسح إمرار اليدين على الوجه بعد الدعاء املؤلف رمحه هللا ذكر روايتني عن اإلمام أمحد وقال 

إن األوىل أن ُير يده واستدل حبديث السائب ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يقول إن مسح 
ال إن األحاديث الواردة يف ذلك ضعيفة أو ليدين بدعة وليس بسنة هو قالوجه بعد الدعاء اب

موضوعة وابن حجر رمحه هللا يف بلوغ املرام يقول إن جمموعها يقضي أبنه حديث حسن ملا ذكر 
احلديث قال إن له طرقاً وجمموعها يقضي أبنه حديث حسن والراجح أنه ال يسن مسح الوجه 

 ال يكون يف ذلك أبس. لى طرق هذا احلديث فنرجو أنابليدين ولكن لو مسح بناًء ع
 السائل: ما حكم مسح الصدر مع الوجه؟

 الشيخ: أشد بدعة مل يرد فيه حديث إال عند النوم يف قراءة املعوذات.
 السائل: ومسح الوجه يف غري القنوت؟

 مطلقاً.الشيخ: مطلقاً كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دعا رفع يديه ومسح هبما وجهه 
 سالم حيكم أبن املسح بدعة مع أن اإلمام أمحد يرى جوازه؟السائل: كيف شيخ اإل

 الشيخ: نعم حيكم أبنه بدعة ولو يرى جوازه اإلمام أمحد إذا مل يصح احلديث فالتعبد به بدعة.
 السائل: هل جيوز الزايدة على هذا الدعاء؟

ب النيب صلى الناس فإن شق عليهم فقد غض الشيخ: الصحيح أنه جيوز وأنه ال أبس ما مل يشق على
 هللا عليه وعلى آله وسلم لفعل معاذ رضي هللا عنه.

 
 فصل



القارئ: النوع الثالث صالة الضحى وهي مستحبة ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال أوصاين 
 ه.خليلي بثالث صيام ثالثة أايم من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أانم متفق علي

 هريرة. وأقلها ركعتان حلديث أيب
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وأكثرها مثان ركعات ملا روت أم هاين أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 
 متفق عليه. مثان ركعات فلم أرى قط صالة أخف منها غري أنه يتم الركوع والسجود

ة والسالم )صالة األوابني حني ترمض ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقوله عليه الصال
اخلطاب يستحب املداومة عليها حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه ولقوله الفصال( رواه مسلم قال أبو 

البحر( أخرجه عليه الصالة والسالم )من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
ال يستحب ذلك لقول عائشة رضي هللا عنها ما  الرتمذي وألن أحب العمل إىل هللا أدومه وقال غريه

 هللا عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه وألن فيها تشبيهاً ابلفرائض. رأيت رسول هللا صلى
 الشيخ: هذا الفصل فيه ثالثة مباحث:

وفيها للعلماء ثالثة أقوال القول األول أهنا ليست بسنة األول صالة الضحى هل هي سنة أو ال؟ 
 عليه وسلم ما رأيته استدلوا حبديث عائشة رضي هللا عنها ألهنا قالت إن النيب صلى هللامطلقة و 

يصلي الضحى قط وهي من أخص الناس به ولكن من املعلوم أن مثل هذا ال يصح أن يكون انفياً ملا 
يقال وغريها رأى أو جاءت أحاديث قولية غري فعلية تدل على ثبت ألنه إذا قالت ما رأيت ف

 اهبا.استحب
سان أن يصلي ركعيت الضحى دائماً القول الثاين أهنا سنة دائماً عكس القول األول فيسن لإلن

واستدل هؤالء حبديث أيب هريرة وحبديث )يصبح على كل سالمى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الفائدة  ذلك ركعتان يركعهما من الضحى( قالوا فلو مل يكن منهما إال هذه الشمس( قال )وجيزئ عن

 لكفى يف مشروعيتهما كل يوم.
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والقول الثالث أن من كان له هتجد من آخر الليل فال يسن له املداومة عليها ومن مل يكن له هتجد 
اب هريرة رضي هللا عنه ليس له سن له أن يداوم عليها ومحلوا حديث أيب هريرة على ذلك وقالوا إن أ

 هر أول الليل لتحفظ أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آلههتجد يف آخر الليل ألنه كان يس
وسلم والدليل على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أمره أن يوتر قبل أن ينام ولو كان 

القول اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  من عادته أن يتهجد ألمر أن يوتر يف آخر الليل وهذا
له هتجد وقال إن هذا  دائماً ملن مل يكن له هتجد وال يستحب مداومته عليها ملن كان فتكون مستحبة

 جيمع بني األحاديث الواردة عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله.
كعتان وأكثرها مثان أما كون أقلها ركعتني فظاهر حلديث أيب البحث الثاين ما أقلها وما أكثرها؟ أقلها ر 

ن الصحيح أنه ال حد ألكثرها يرة )وركعيت الضحى( وأما كون أكثرها مثان فلحديث أم هانئ ولكهر 
وأن اإلنسان يصلي ما شاء وأما حديث أم هانئ فإن الرسول عليه الصالة والسالم صلى مثان ركعات 

صلى هللا أيضاً فقد انزع بعض العلماء يف هذه الصالة اليت صالها النيب ومل يقل ال تزيدوا عليها و 
يست صالة ضحى واستحبوا لكل من فتح عليه وسلم حني فتح مكة فقال بعضهم إهنا صالة فتح ول

 بلدًا أن يصلي مثايَن ركعات فيكون اخلالف هنا يف أصل املسألة.
ال يكون إال بعد ارتفاع الشمس وعلوها  البحث الثالث ظاهر كالم املؤلف أن وقت صالة الضحى

فضل ني زوال النهي وذلك أبن ترتفع الشمس قيد رمح لكن آخر الوقت أوالصحيح أنه يكون من ح
 من أوله وُيتد وقتها إىل قبيل الزوال أي إىل أن يدخل وقت النهي عند زوال الشمس.

 وهو جالس على هيئة التشهد؟السائل: بعض الناس يرفع يديه يف الدعاء لكن يضعهما على فخذيه 
ري القنوت بدعة وإذا كان يف غري الصالة فإن اليدين ترفع إىل الشيخ: رفع اليدين يف الصالة يف غ

 الصدر وعند االبتهال يرفع أكثر.
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 السائل: هل جيوز الرتتيل يف الدعاء جيعله كالقرآن؟
الشيخ: هذا ليس ترتيل كالقرآن وفرق بني أن يدعو لنفسه ويدعو لغريه، الذي يدعو لغريه أييت مبثل 

 جلباً للقلوب.أكثر هنا هذه الصيغة أل
السائل: من انم عن الوتر فأراد أن يصليه يف وقت الضحى هل يقدم الضحى عليه أو يصلي قبل 

 الضحى؟



 الشيخ: يقدم الوتر أحسن وإن قدم الضحى ما يف أبس.
 

 فصل
نيب القارئ: والقسم الثاين ما تسن له اجلماعة منها الرتاويح وهي قيام رمضان وهي سنة مؤكدة ألن ال

 عليه وسلم قال )من صام رمضان وقامه إُياانً واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه( متفق لى هللاص
عليه وقام النيب صلى هللا عليه وسلم أبصحابه ثالث لياٍل مث تركها خشية أن تفرض فكان الناس 

سائب يصلون ألنفسهم حىت خرج عمر عليهم وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أيب بن كعب قال ال
يد ملا مجع عمر الناس على أيب بن كعب كان يصلي هبم عشرين ركعة فالسنة أن يصلي هبم بن يز 

عشرين ركعة يف اجلماعة لذلك ويوتر اإلمام هبم بثالث ركعات ملا روى مالك عن يزيد بن رومان قال  
وتر ام ويكان الناس يقومون يف عهد عمر بثالث وعشرين ركعة قال أمحد يعجبين أن يصلي مع اإلم

عه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا صلى الرجل مع اإلمام حىت ينصرف حسب له قيام م
ليلة( رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وقال الرتمذي حديث صحيح قال ويقرأ ابلقوم يف 

ال ألن  ختمة شهر رمضان ما خيف على الناس وال يشق عليهم قال القاضي ال تستحب الزايدة على
يشق عليهم وال النقصان منها ليسمعهم مجيع القرآن إال أن يتفق مجاعة يؤثرون اإلطالة فال أبس هبا 

 ومسيت هذه تراويح ألهنم كانوا جيلسون بني كل أربع يسرتحيون.
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رتاويح الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا القسم الثاين يعين من صالة التطوع ما تسن له اجلماعة ومنها ال
عليه وعلى آله وسلم وسنة أمري  وهي قيام رمضان وثبوهتا ابلسنة الفعلية سنة الرسول صلى هللا

املؤمنني عمر بن اخلطاب هذا أول حبث وقد خالف الصواب من قال إن الرتاويح ال تشرع مجاعة 
آله وسلم صالها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصلها فإنه قد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وعلى 

هذه اخلشية منتفية بعد موته مث على فرض أنه مل ثالث لياٍل أو أربعاً مث أتخر خشية أن تفرض علينا و 
يسنها فقد سنها أمري املؤمنني عمر وهو ممن له سنة متبعة فإنه اثين اخللفاء الراشدين رضي هللا عنه 

 ومن أكثرهم موافقة للصواب.
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لصحيح أن العدد إما ثالث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة دد هذه الركعات؟ االبحث الثاين كم ع
 عليه وعلى آله وسلم ألن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها سئلت كيف كانت صالة النيب صلى هللا

يف رمضان فقالت ما كان يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى عشرة ركعة وهذا نص صريح وروي 
ي ثالث عشرة ركعة وكذلك صح يف حديث ابن عباس فتكون الركعات دائرة بني عنها أنه كان يصل

لك عن السائب ا خالف فروى ماإحدى عشرة أو ثالث عشرة فهذه هي السنة وأما سنة عمر ففيه
بن يزيد أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أمر أيب بن كعب ومتيماً الداري أن يصليا ابلناس إحدى 

أبصح إسناد مث إنه الالئق بعمر رضي هللا عنه ألنه هدي النيب صلى هللا عليه  عشرة ركعة وهذا اثبت
ن يصلي هبم عشرين ركعة ففي أيب بن كعب وكاوعلى آله وسلم وأما ما ذكره املؤلف أنه مجعهم على 

ثبوته نظر لكن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون يف عهد عمر بثالث وعشرين ركعة وهذا 
عمر واللفظ األول الذي ذكرته لكم مضاف إىل قول عمر وما أضيف إىل قوله  مضاف إىل عهد

إىل الصحايب يعين  حبجة وال ينسب أقوى مما أضيف إىل عهده ألن ما فعل يف عهد الصحايب فليس
ليس حبجة منسوابً إىل الصحايب إال أن نعلم أنه اطلع عليه وعلى هذا فال ُيكن أن نقدم ما فعله 

على ما أمر به هو نفسه فالصواب أهنا ثالث عشرة أو إحدى عشرة ركعة هذا هو الناس يف عهده 
 الصواب.
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املبحث الثالث هل األفضل أن يوتر اإلنسان مع اإلمام وخيتم صالته أو األفضل أن ال يوتر مع 
ع اإلمام اإلمام ويتهجد يف آخر الليل؟ األول أفضل لقول اإلمام أمحد رمحه هللا يعجبين أن يصلي م

لو نفلتنا بقية  ويوتر معه وهذا الذي قال أنه يعجبه هو ظاهر احلديث ألن الصحابة قالوا اي رسول هللا
ليلتنا فقال )إنه من صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة( وهذا يدل على أن األوىل 

باب مفتوح والليلة ابقية إىل االقتصار على ما صاله مع إمامه وإال لقال من شاء أن يتنفل فليتنفل فال
نصرف كتب له قيام ليلة( ووجهه من الفجر لو نفلتنا بقية ليلتنا فقال )إنه من قام مع اإلمام حىت ي

حيث املعىن ظاهر ألنه إذا كان يكتب لك قيام ليلة وأنت انئم على فراشك فأرح نفسك هذه من 
لتهجد فإما أن ينصرف قبل الوتر فيكون نعمة هللا عز وجل وألن الذي يصلي مع اإلمام إذا أراد ا
عة وهذا أيضاً نوع خالف ورمبا حيمل خالف اجلماعة وإما أن يوتر مع اإلمام مث يقوم يشفع برك



اإلنسان على الرايء وإن كان قد حيمي نفسه من الرايء لكن رمبا مع االستمرار حيصل يف قلبه رايء 
 لوتر.وكأنه يقول للناس إنين سوف أهتجد ولذلك شفعت ا
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البحث الرابع هل خيتم القرآن هبم كله أو ما تيسر؟ استحب الفقهاء رمحهم هللا أن ال ينقص عن 
د ألن ال يشق عليهم وبناًء ختمة وال يزيد عليها أن ال ينقص ألجل أن يسمعهم مجيع القرآن وال يزي
ون على ختمة فتجدهم على ذلك يكون عمل الناس اليوم من الشيء الذي ال ينبغي ألهنم يزيد
أن خيتموا أو يقلوا عن ختمة  خيتمون يف الرتاويح الصالة األوىل يف أول الليل مث يف التهجد يزيدون إما

أزماننا املتأخرة صار الذي يتوىل إمامة وهذا ال ينبغي ألنه يشق على الناس ولكن وهلل احلمد يف 
فعل السنة ال يزيدون على إحدى عشرة  املساجد يف رمضان غالبهم طلبة علم فيحملون الناس على

ا يصلي يف أول الليل أربع ركعات طويلة أو ثالث عشرة ركعة حىت يف العشر األواخر ال يزيدون عليه
لليل ويصلون ما بقي وهذا عمل حسن طيب يوافق مث ينصرف الناس إىل بيوهتم مث أيتون يف آخر ا

 السنة.السنة مع راحة الناس واملطلوب هو الراحة مع فعل 
وسلم   القارئ: وكره أمحد التطوع بينها وقال فيه عن ثالثة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

 كراهية، عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر.
د الرتاويح انفلة يف مجاعة ألن أنساً قال ما يرجعون إال إىل خري وال يكره التعقيب وهو أن يصلوا بع

أنه يكره إال أنه قول قدمي قال أبو بكر إن أخروا الصالة إىل نصف  يرجونه أو لشر حيذرونه وعنه
( الليل أو آخره مل يكره روا ية واحدة قال أمحد فإذا أنت فرغت من قراءة )قمْل َأعموذم بَِّربِّّ النَّاسِّ

ديك يف الدعاء قبل الركوع وادع وأطل القيام رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه فارفع ي
حابنا يف قيام ليلة الشك فقامها القاضي ألن القيام تبعاً للصيام ومنعها أبو حفص واختلف أص
 ن األصل بقاء شعبان ترك ذلك يف الصيام احتياطا ففيما عداه يبقى على األصل.العمكربي أل
لتعقيب بعد الرتاويح يعين يرجعون ويصلون مرة اثنية كما هو فعل الناس اآلن يف العشر الشيخ: ا
 يرجعون ويصلون لكن التعقيب هل هو بعد الرتاويح وقبل الوتر أو بعد الرتاويح والوتر؟األواخر 
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 السائل: نقض الوتر صورته مل تتضح يل؟
الشيخ: نقض الوتر على رأي من يراه إذا أوتر يف أول الليل وقام يف آخره يصلي ركعة واحدة فقط مث 

ثالث مرات وهذا ليس بصحيح يعين هذا هذا يكون أوتر ر بواحدة وعلى يصلي ركعتني ركعتني مث يوت
 القول ضعيف والصواب أنه إذا قام يصلي ركعتني ركعتني حىت ينتهي.

 
 فصل

القارئ: القسم الثالث التطوع املطلق وهو مشروع يف الليل والنهار وتطوع الليل أفضل لقول رسول 
ديث حسن والنصف ة الليل( وهو حد املفروضة صالهللا صلى هللا عليه وسلم )أفضل الصالة بع

األخري أفضل قال عمرو بن عبسة قلت اي رسول هللا أي الليل أمسع قال )جوف الليل األخري( رواه 
أبو داود وقال النيب صلى هللا عليه وسلم )أحب الصالة إىل هللا صالة داود كان ينام نصف الليل 

 ويقوم ثلثه وينام سدسه( متفق عليه.
بركعتني خفيفتني لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا قام ن يفتتح صالته ستحب للمتهجد أوي

 أحدكم من الليل فليفتح صالته بركعتني خفيفتني( رواه مسلم.
الشيخ: وثبت هذا أيضاً من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يفتتح الصالة صالة الليل 

نسان عقد على قافيته ثالث عقد فإذا طان إذا انم اإلذلك هو أن الشيبركعتني خفيفتني واحلكمة يف 
قام وذكر هللا احنلت عقدة وإذا توضأ احنلت الثانية وإذا صلى احنلت الثالثة قال العلماء فينبغي أن 

 تكون هذه خفيفة ألجل اإلسراع يف حل هذه العقد فتكون هذه السنة ثبتت ابلقول وابلفعل.
 ع؟السائل: ما معىن أمس

 جابة السمع هنا مسع االستجابة.ع يعين أقرب لإلالشيخ: أمس
السائل: أال حيتمل أن تكون الركعتني اخلفيفتني هي سنة العشاء ألن كل األحاديث اليت ترد عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يف قيام الليل تطويله وما أشبه ذلك؟
م أحدكم ول قال )إذا قاعقد بسرعة الرسالشيخ: ال ليس هذا، هذا ألجل أن اإلنسان تنحل عنه ال

 من الليل فليفتتح صالته بركعتني( ما يقصد سنة العشاء سنة العشاء قبل النوم.
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القارئ: ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن ألن رسول هللا صلى هللا 
فق عليه وقالت عائشة تعليه وسلم قال )أحب العمل إىل هللا الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل( م

رضي هللا عنها كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ما بني أن يفرغ من صالة العشاء اآلخرة 
إىل الفجر إحدى عشرة ركعة رواه مسلم وهو خمري إن شاء خافت وإن شاء جهر قالت عائشة رضي 

ا جهر حديث صحيح إال أنه إن  هللا عنها كل ذلك كان يفعل النيب صلى هللا عليه وسلم رمبا أسر ورمب
كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فاجلهر أفضل وإن كان يؤذي أحدًا أو خيلِّّط 

عليه القراءة فالسر أوىل فإن أاب سعيد قال اعتكف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد 
 ربه فال يؤذين بعضكم بعضا وال جٍ فسمعهم جيهرون ابلقراءة فكشف السرت وقال )أال إن كلكم منا 

 يرفع بعضكم على بعض يف القراءة( رواه أبو داود.
 

 فصل
القارئ: ويستحب أن خيتم القرآن يف كل سبع ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعبد هللا بن عمرو 

 )اقرأ القرآن يف كل سبع( متفق عليه.
 

ح ليلة الشك وكذلك اعتاده الناس يف صالة يالسائل: ما الراجح من قول املؤلف يف صالة الرتاو 
 الرتاويح قبل أن تتبني رؤية هالل شوال.

 الشيخ: الصحيح أن ليلة الشك ال تصلى وكذلك ال يصام وقد عرفت أن صيام يوم الشك حرام.
القارئ: وحيزبه أحزااب ملا روى أوس بن حذيفة قال قلنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد أبطأت 

الليلة قال )إنه طرأ علي جزئي فكرهت أن أجيء حىت أختمه( قال أوس فسألت أصحاب  علينا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف حيزبون القرآن قال: قالوا: ثالث ومخس وسبع وتسع وإحدى 

 عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل وحده رواه أبو داود
 

 فصل
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النيب صلى هللا عليه وسلم زيد على ركعتني ملا روى ابن عمر أن القارئ: وصالة الليل مثىن مثىن ال ي
لم من كل ركعتني متفق عليه وإن قال )صالة الليل مثىن مثىن( قيل البن عمر ما مثىن مثىن قال تس

تطوع يف النهار أبربع فال أبس ألن ختصيص الليل ابلتثنية دليل على إابحة الزايدة عليها يف النهار 
 ألنه أبعد من السهو. واألفضل التثنية

الشيخ: وهذا بناًء على أنه قوله )صالة الليل والنهار( ليست بصحيحة زايدة النهار أما من صححها 
ه ال فرق بني الليل والنهار وممن صححها الشيخ عبد العزيز بن ابز قال إهنا صحيحة وهي فريى أن

 خمتلف فيها لكن من صححها أحلق صالة النهار ابلليل.
 

 فصل
ارئ: والتطوع يف البيت أفضل لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )عليكم ابلصالة يف بيوتكم الق

ملكتوبة( رواه مسلم وألنه من عمل السر وجيوز منفرداً ويف مجاعة فإن خري صالة الرجل يف بيته إال ا
ع مرة وحذيفة مرة ألن أكثر تطوع النيب صلى هللا عليه وسلم كان منفردا وقد َأمَّ ابن عباس يف التطو 

 وأنساً واليتيم مرة فدل على جواز اجلميع.
ابن عباس كما قال وَأمَّ حذيفة وَأمَّ  الشيخ: لكن ال يتخذ هذا سنة دائمة، أحياانً ال أبس به فقد َأمَّ 

ابن مسعود رضي هللا عنهم وأما أنس واليتيم فليس بصالة الليل إمنا هو ملا ذهب إىل أم سليم لطعام 
عت النيب صلى هللا عليه وسلم إليه أمهم عليه الصالة والسالم لكنه ليس بصالة الليل كما صنعته ود

تبان ليصلي يف مكان اختذه مصلًى له واملهم أن صالة فعل ذلك يف عتبان بن مالك حني دعاه ع
 اجلماعة أحياانً ال أبس هبا يف النفل سواء يف صالة الليل أو صالة الضحى أو غريها.

 حكم صالة النافلة مجاعة دائماً لوجود املصلحة وهي أن يسمعوا القرآن؟ السائل: ما
اذها سنة راتبة كل ليلة مثاًل يصلي فهذا ليس الشيخ: صالة النافلة مجاعة أحياانً ال أبس هبا أما اخت

مشروع إال يف رمضان ولو ملصلحة ما نسن شريعة من أجل املصلحة واملصلحة هذه حتصل بقراءهتم 
 ة.يف غري صال
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 السائل: إذا خرجوا املعسكرات ملدة أسبوع أو عشرة أايم أو أقل يصلون يف آخر الليل مجاعة؟
 الشيخ: هو األحسن ما يصلوهنا كل ليلة ال بد أن يفصل.



 يتيم؟السائل: من هو ال
 الشيخ: اليتيم غمرية بن عبد هللا.

 
 فصل

عليه وسلم قال )صالة الرجل قاعدًا نصف الصالة( القارئ: وجيوز التطوع جالسا ألن النيب صلى هللا 
تطويله وتكثريه فسومح يف ترك القيام تكثريًا له  رواه مسلم وألن احلاجة تدعو إىل ذلك ألنه يستحب

مرتبعا ليخالف حال اجللوس ويثين رجليه حال السجود ألن حال ويستحب أن يكون يف حال القيام 
يهما يف الركوع أيضا ألن ذلك يروى عن أنس وإن صلى على الركوع كحال القيام وقال اخلرقي يثن

 غري هذه اهليئة جاز.
ى قاعدًا يرتبع يف حال القيام ويف حال الركوع ألن حال الركوع كحال القيام الشيخ: اآلن إذا صل

اخلرقي يثنيهما يف الركوع أيضاً ألن ذلك يروى عن أنس لكن ال شك أن القياس ما قاله املؤلف وقال 
 .أوالً 

هللا  القارئ: وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام مث ركع ملا روت عائشة رضي هللا عنها قالت مل أَر رسول
إذا أراد أن يركع قام  صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة الليل قاعدًا حىت أسن فكان يقرأ قاعدًا حىت

من قعود ملا روت عائشة أن  فقرأ حنوًا من ثالثني آية أو أربعني آية مث ركع( متفق عليه وإن شاء ركع
طوياًل قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي لياًل طوياًل قائماً وليالً 

 وسجد وهو قاعد رواه مسلم.ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع 
اإلمام أمحد رمحه هللا إذا  الشيخ: خالصة هذه القطعة هو أن صالة الليل مثىن مثىن وجوابً حىت قال

ن مل يفعل بطلت الصالة ويف النهار قام إىل اثلثة فكأمنا قام إىل اثلثة يف صالة الفجر أي أنه يرجع فإ
 أبس. األفضل أن تكون مثىن مثىن وإن تطوع أبربع فال
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ن خري صالة الرجل اثنياً مكان التطوع: التطوع يف البيت أفضل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )فإ
ء وألجل أن ال تكون بيوتنا قبوراً الراييف بيته إال املكتوبة( وألن ذلك أقرب إىل اإلخالص وأبعد من 

ومن أجل أن يشاهد العائلة كبريهم يصلي فيألفون الصالة فلهذه املعاين صار الصالة يف البيت 
 أفضل.



فأما قوله تعاىل )وقوموا هلل قانتني( فذلك يف  املسألة الثالثة التطوع هل يشرتط له القيام؟ اجلواب ال
وسلم لعمران بن حصني )صلِّّ قائماً فإن مل تستطع فقاعدًا فإن مل الفريضة لقول النيب صلى هللا عليه 

تستطع فعلى جنب( أما النافلة فالقيام ليس ركناً فيها فيجوز أن يتطوع وهو جالس ولكن القيام 
 أفضل إال لعذر.

ل القيام إذا صلى قاعدًا؟ يكون مرتبعاً يف حال القيام ويف حال الركوع وأما يف وكيف يكون يف حا
 السجود ويف حال اجللوس فيكون اثنياً رجليه. حال

السائل: فعل النيب صلى هللا عليه وسلم عند القراءة حيث يقوم قبل الركوع ملاذا ال تستمر الصالة 
 قعودًا؟

 األحاديث اليت عندان أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة.الشيخ: كان يفعل هذا مرة وهذا مرة يف 
يصح اإلنسان يصليها قاعدًا مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم  السائل: ابلنسبة لتحية املسجد هل

 هنى عن اجللوس قبل الصالة؟
 الشيخ: نعم يصح وأما جلوسه لكي يصلي ركعتني فهو اآلن يصلي ركعتني فهو مل جيلس إال ليصلي.

 ما الفرق بني صالة الليل والوتر والتهجد؟السائل: 
 تر معروف ينويه نفل معني وصالة الليل نفل مطلق.الشيخ: التهجد هو ما كان بعد النوم والو 

 
 فصل

القارئ: القسم الرابع: صلوات هلا أسباب منها حتية املسجد ملا روى أبو قتادة قال: قال رسول هللا 
 ملسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس( متفق عليهصلى هللا عليه وسلم )إذا دخل أحدكم ا
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ومنها صالة االستخارة قال جابر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور  
كع ركعتني من غري الفريضة مث كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول )إذا هم أحدكم ابألمر فلري 

قدر وال أقدر بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك ت ليقل اللهم إين أستخريك
وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي 

يسره يل مث ابرك يل فيه وإن كنت ومعادي وعاقبة أمري أو قال يف عاجل أمري وآجله فاقدره يل و 
وآجله فاصرفه عين يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال يف عاجل أمري  تعلم أن هذا األمر شر



 واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به( أخرجه البخاري.
هنا سنة، الشيخ: فيه أيضاً ذوات أسباب غري الذي ذكر املؤلف مثل صالة الكسوف على القول أب

ته الصالة، سنة الوضوء، املهم أن ذوات األسباب صالة االستسقاء، التصدق على من دخل وقد فات
 صورة مبا قال املؤلف.ليست حم

 السائل: دعاء االستخارة مىت يكون؟
 الشيخ: بعد السالم.

 
 فصل

هللا عليه وسلم  القارئ: وسجود التالوة سنة للقارئ واملستمع ألن ابن عمر قال كان رسول هللا صلى
ق جد فنسجد معه حىت ال جيد أحدان مكاانً لوضع جبهته متفيقرأ علينا السورة يف غري الصالة فيس

عليه وال يسن للسامع عن غري قصد ألن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم 
 يسجد وقال إمنا السجدة على من استمع.
 ملا روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى إىل نفر من ويشرتط كون التايل يصلح إماماً للمستمع

هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا  أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة مث نظر إىل رسول هللا صلى
 عليه وسلم )إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدان( رواه الشافعي.
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الشيخ: الشاهد من هذا قوله )إنك كنت إمامنا( يعين وعلى هذا فال يسجد املستمع إذا كان القارئ 
مر املرأة ابلسجدة وتسجد فإن ن يكون إماماً له مثل أن يستمع إىل امرأة تتلو القرآن فتال يصلح أ

املستمع ال يسجد ألن املرأة ال تصح أن تكون إماماً للرجل أما لو مسع صبياً يقرأ فإنه إذا سجد 
 الصيب يسجد وذلك ألن الصيب تصح إمامته يف النافلة قوالً واحدًا.

بواجب فيه سجود األمي والقادر على القيام ابلعاجز عنه ألن ذلك ليس القارئ: ويسجد القارئ ل
 وال يقوم الركوع مقام السجود ألنه سجود مشروع فأشبه سجود الصالة.

الشيخ: قوله وال يقوم الركوع مقام السجود يعين فيما لو كان يف صالة وصار آخر آية يف القراءة 
ا كان خارج الصالة وركع بدل السجود فإنه مبتدع سجدة فركع فإنه ال جيزئ عن السجود وأما إذ

 ك آمثاً إذا كان عن علم.ويكون بذل



القارئ: وإن كانت السجدة آخر السورة سجد مث قام فقرأ شيئاً مث ركع وإن أحب قام مث ركع من غري 
 قراءة وإن شاء ركع يف آخر السورة ألن السجود يؤتى به عقيب الركوع.

اْسجمْد َواْقرَتِّْب( ذا كانت السجدة يف آخر السورة مثل )َكالَّ ال تمطِّْعهم وَ الشيخ: فهذه ثالث حاالت إ
فإما أن يسجد فإذا قام قرأ شيئاً ما حىت يلحق املأمومون به مث ركع أو يقوم من السجود وال يقرأ 

ن يركع وحينئٍذ ينتظر قليالً من أجل أن يتكامل املأمومون يف القيام وإما أن يركع وظاهر كالمه أ
وة ألهنما عباداتن من جنس اتفقا يف سجود الصالة الذي يكون بعد الركوع جيزئ عنه سجود التال

الوقت ولكن هذا القول فيه نظر ألنه وجد الفاصل بني السجود والتالوة وهو الركوع فال يظهر ما 
 ذهب إليه املؤلف.

 
 فصل

ى النيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: وسجود التالوة غري واجب ألن زيد بن اثبت قال قرأت عل
يه، وقال عمر اي أيها الناس إمنا منر ابلسجود فمن سجد فقد أصاب النجم فلم يسجد فيها متفق عل

 ومن مل يسجد فال إمث عليه ومل يكتبها هللا علينا.
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وم الشيخ: ما ذكر من خرجه األثر رواه البخاري مبعناه أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه خطب ي
رأها من اجلمعة األخرى اجلمعة فقرأ سورة النحل فلما وصل إىل السجدة نزل من املنرب فسجد مث ق

ومل يسجد مث قال إن هللا مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء وهذا مبحضر من الصحابة رضي هللا 
ر على الذين ال عنهم ومل نعلم أن أحدًا أنكر عليه وقيل بل سجود التالوة واجب ألن هللا تعاىل أنك

ْسجمدموَن( فذمهم بذلك والصواب أنه ليس بواجب ألن يسجدون فقال )َوإَِّذا قمرَِّئ َعَلْيهِّمم اْلقمْرآنم ال يَ 
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه صرح أبنه ليس بفرض أمام املأل من الصحابة ومل ينكر عليه أحد وأما 

هِّمم اْلقمْرآنم ال َيْسجمدموَن( فإن القائلني بوجوب سجود السجود الذي يف قوله تعاىل )َوإَِّذا قمرَِّئ َعَليْ 
ني هبذه اآلية ال يقولون بظاهرها قطعاً ألن ظاهرها أن جمرد قراءة القرآن توجب التالوة مستدل

السجود وليس كذلك وإمنا معىن السجود أهنم ال ينقادون وال يذلون فهو كالسجود املذكور يف قوله 
الشَّْمسم َواْلَقَمرم َوالنُّجمومم َواجلَِّبالم  اَّللََّ َيْسجمدم َلهم َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َوَمْن يفِّ اأْلَْرضِّ وَ تعاىل )َأمَلْ تـََر َأنَّ 

( فالصواب أنه ال جيب سجود التالوة وإن   َوالشََّجرم َوالدَّومابُّ وََكثِّرٌي مَِّن النَّاسِّ وََكثِّرٌي َحقَّ َعَلْيهِّ اْلَعَذابم



رمحه هللا يرى الوجوب لكن هذا القول ابلوجوب ضعيف مث إن حديث زيد بن  كان شيخ اإلسالم
بت أيضاً صريح فإن زيدًا قرأ سورة النجم ومل يسجد ولو كان السجود واجباً ألمره النيب صلى هللا اث

 عليه وسلم بذلك.
وة فهل السائل: بعض الناس جيلس يستمع لإلمام وهو يصلي يف الرتاويح مثاًل فيسجد اإلمام للتال

 يسجد املستمع وهو خارج الصالة؟
 له.الشيخ: ال يسجد ألنه ليس إماماً 
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القارئ: وله أن يومئ ابلسجود على الراحلة كصالة السفر ويشرتط له ما يشرتط للنافلة ويكرب 
  صلى هللا عليه وسلمللسجود تكبرية واحدة يف الصالة ويف غريها ألن ابن عمر قال كان رسول هللا

ذا مر ابلسجدة كرب وسجد وسجدان معه ويرفع يديه يف غري الصالة ألهنا تكبرية يقرأ علينا القرآن فإ
 افتتاح وإن كان يف صالة ففيها روايتان.

الشيخ: والصحيح أنه ال يرفع ال يف الصالة وال خارج الصالة لعموم قول ابن عمر رضي هللا عنهما 
دل على أن مراد )ال يفعل ذلك يف وإن كان قرينة احلال تك يف السجود فهذا عام وكان ال يفعل ذل

 السجود( يعين سجود الصالة لكن لفظ العموم ال أبس به.
القارئ: وإن كان يف صالة ففيها روايتان ويكرب للرفع منه ألنه رفع من سجود أشبه سجود الصالة 

 ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة.
هذا ال يصح وال يستقيم لظهور الفرق ر القياس، والقياس يف  هذا دلياًل وإمنا ذكالشيخ: مل يذكر يف

الكبري بني سجود التالوة وسجود الصالة وهلذا كان الصحيح أنه ال يكرب إذا رفع من سجود التالوة 
ى إال إذا كان يف صالة ألنه إذا كان يف صالة يكرب إذا رفع ودليل ذلك أن الواصفني لصالة النيب صل

لما رفع وكلما خفض ومن املعلوم أنه يقرأ اآلايت اليت فيها وسلم ذكروا أنه يكرب كهللا عليه وعلى آله 
 سجود التالوة فيسجد

 القارئ: ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة ألهنا صالة ذات إحرام فأشبهت صالة اجلنازة.
د فيه لسهو فتقر إىل تشهد وال يسجوعنه ال سالم له ألنه مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال ي

وع فيه أشبه صالة اجلنازة وال يفتقر إىل قيام ألنه ال قراءة فيه ويقول فيه ما يقول يف سجود ألنه ال رك
 الصالة.
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الشيخ: إذًا الصحيح أنه ال يكرب إذا رفع وال يسلم ألنه مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
صحيح ألنه لو سجد للسهو هللا ال يسجد فيه للسهو والعبادات مبناها على التوقيف وقوله رمحه 

لكان اجلابر أكثر من األصل فاألصل سجود واحد واجلابر سجودان وقوله ألنه ال ركوع أيضاً ُيكن 
أن يعلل به أشبه صالة اجلنازة ألن صالة اجلنازة لو سها فيها مل يسجد ألنه ال سجود فيها أصاًل فال 

 يكون هلا السجود هلا جابراً.
ول يف سجود الصالة وإن قال ما روت عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى القارئ: ويقول فيه ما يق

هللا عليه وسلم كان يقول يف سجود القرآن )سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره حبوله 
 وقوته( فحسن وهذا حديث صحيح وإن قال غريه مما ورد يف األخبار فحسن.

َا يـمْؤمِّنم ينبغي أن يقول سبحانك الالشيخ: ومنه أنه  لهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل لقوله تعاىل )إِّمنَّ
موَن(. َْمدِّ َرهبِِّّّْم َوهمْم ال َيْسَتْكربِّ َا َخرُّوا سمجَّدًا َوَسبَّحموا حبِّ ايتَِّنا الَّذِّيَن إَِّذا ذمكِّرموا هبِّ  آبِّ

 للسجود؟ السائل: بعض العلماء قال إذا قرأ وهو قاعد يقوم مث يهوي
عدم القيام األظهر أنه يسجد لغري قيام لكن روي عن عائشة رضي هللا عنها أهنا الشيخ: األظهر 

سجدت للشكر فقامت فقاسوا هذا عليها مث قاسوه أيضاً على النفل أنه يسن أن يصلي قائماً لكن  
افلة خبالف سجود كما قلنا القياس ال يصح يف العبادات مث إن القيام يف النفل مقصود يف صالة الن

 فاألظهر أنه يسجد بدون القيام. التالوة
 السائل: هل جيب استقبال القبلة؟
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الشيخ: استقبال القبلة ينبين على القول أبنه هل سجود التالوة صالة أو ال؟ والذي يظهر يل أنه 
خ ألظهر وشيهذا هو ا يستقبل القبلة وأنه جيب له الوضوء وإذا كان على غري وضوء فال يسجد

اإلسالم ما يرى هذا يرى أنه سجود دعاء وأنه سنة استقبال القبلة وليس بواجب وحنن نرى أنه ما 
دام سجودًا هلل عز وجل فال ينبغي أن يكون إىل غري القبلة وال أن يكون على غري طهارة خبالف 

 سجود الشكر ألنه أييت بغتة بدون تقدم.



 ية سجدة فهل يسجد؟ية وقرأ آ صالة سر السائل: إذا كان اإلمام يف
الشيخ: األفضل أن ال يسجد وذلك ألنه إن سجد شوش على املصلني وإن ترك السجود فقد ترك 
شيئاً مسنوانً فاألحسن أن ال يقرأ وقيل بل يقرأ ويسجد وإذا قرب من آية السجدة رفع صوته قليالً 

 حىت يسمع الناس.
اثنتان وثالث يف املفصل وعنه أهنا مخس حلج منها سجدة يف االقارئ: وسجدات القرآن أربع عشرة 

عشرة سجدة منها سجدة ص ملا روى عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأه 
مخس عشرة سجدة منها ثالث يف املفصل وسجداتن يف احلج رواه أبو داود والصحيح أن سجدة ص 

 عزائم السجود رواه أبو داود. ليست ص منأنه قال  ليست من عزائم السجود ملا روى ابن عباس
 الشيخ: حديث ابن عباس فهو يف البخاري لكن املؤلف ذكره من رواية أيب داود وهو يف البخاري.
القارئ: ومواضع السجدات اثبتة ابإلمجاع إال سجدات املفصل والثانية من احلج وقد ثبت ذلك 

 حبديث عمرو
 االنشقاق واقرأ.؟ النجم و فصل من ق_الشيخ: كم سجدات املفصل _ امل

القارئ: وروى عقبة بن عامر أنه قال اي رسول هللا أيف احلج سجداتن قال )نعم ومن مل يسجدمها فال 
 يقرأمها( رواه أبو داود.
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( ويف النحل عند )َويـَْفَعلموَن َما  ْلغمدموِّ َواآْلَصالِّ وأول السجدات آخر األعراف مث يف الرعد عند قوله )ابِّ
وعاً( ويف مرمي عند )َخرُّوا سمجَّدًا َوبمكِّّياً( ويف احلج األوىل يـمْؤَمرموَن( ويف سبحان عند )َويَزِّيدمهمْم خمشم 

عند )يـَْفَعلم َما َيَشاءم( والثانية عند )َلَعلَّكمْم تـمْفلِّحموَن( ويف الفرقان عند )َوزَاَدهمْم نـمفموراً( ويف النمل عند 
( ويف موَن( و  )اْلَعْرشِّ اْلَعظِّيمِّ يف حم السجدة عند )َوهمْم ال َيْسأَمموَن( )امل تنزيل( عند )َوهمْم ال َيْسَتْكربِّ

 ويف آخر النجم ويف )إَِّذا السََّماءم اْنَشقَّْت( عند )ال َيْسجمدموَن( وآخر )اقْـَرْأ(.
ويكره اختصار السجود وهو أن جيمع آايت السجدات فيقرأها يف ركعة وقيل أن حيذف آايت 

 ل ابلرتتيب.ات يف قراءته وكالمها مكروه ألنه حمدث وفيه إخالالسجد
 

 فصل
القارئ: وسجود الشكر مستحب عند جتدد النعم ملا روى أبو بكر قال كان النيب صلى هللا عليه 



وسلم إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا وصفته وشروطه كصفة سجود التالوة وشروطها وال يسجد 
 صالة أخرى. يس منها فإن فعل بطلت كما لو سجد يف الصالة لسهوللشكر يف الصالة ألن سببه ل
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الشيخ: سجود الشكر سنة كما قال املؤلف رمحه هللا لكن عند جتدد النعم ال عند دوامها ألنه لو 
كل حلظة لكن عند جتدد النعم   قيل أنه يسجد عند دوام النعم لبقي ساجدًا مدى الدهر ألن النعم ترتا

النوم وحصول األكل يف الغداء والعشاء وما أشبه  ت معتادة فأما املعتادة كاالستيقاظ مناليت ليس
ذلك فال لكن لو جتددت له نعمة مثل أن يولد له ولد أو يتزوج أو يبشر ابنتصار املسلمني أو ما 

النقم كما لو حصل حادث يف سيارة  أشبه ذلك فليسجد للشكر وكذلك قال العلماء عند اندفاع
حفرة فنجى فكل هذا من اندفاع النقم الطارئة من احلادث أو تردى من جبل أو سقط يف  فنجى

فيسجد شكرًا هلل عز وجل على هذه النعمة اليت حصلت مث ذكر املؤلف أن حكمه كسجود التالوة 
وقد عرفتم القول الراجح يف  فيشرتط له ما يشرتط له وعلى هذا يكرب إذا سجد وإذا رفع ويسلم

ال يصح أن يسجد للشكر يف الصالة ألنه لسبب وة أنه يكرب إذا سجد فقط مث ذكر أنه سجود التال
خارج منها وهلذا قالوا لو سجد اإلنسان سجدة ص يف الصالة لبطلت الصالة وذلك ألهنا لنا سجدة 

التالوة يف ص سنة يف الصالة شكر ولداود سجدة توبة ولكن القول الراجح أهنا سنة أي سجود 
لوال أننا تلوان هذا ما مرت بنا إذًا خالصة ما سبق  الة ألن سببها ابلنسبة لنا هو التالوةوخارج الص

يف سجود التالوة أن سجود التالوة سنة على القول الراجح ودليله حديث مرفوع وأثر موقوف 
ى هللا عليه وسلم يف النجم فلم يسجد احلديث املرفوع حديث زيد بن اثبت أنه قرأ عند النيب صل

وقوف أنه مل يسجد وقال أمام الناس إن هللا مل يفرض علينا يها وأما األثر فهو حديث عمر األثر املف
 السجود.

واملسألة الثانية سجود التالوة على املشهور من املذهب حكمه حكم النافلة يشرتط فيه ما يشرتط يف 
 م ابلتسليم.النافلة ويفتتح ابلتكبري وخيتت
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ملوجودة يف القرآن جممع عليها؟ اجلواب نعم جممع عليها إال السجدة ة هل السجدات ااملسألة الثالث
والصحيح أهنا يسجد  الثانية يف احلج وثالث سجدات يف املفصل أربع سجدات هذه حمل خالف

 فيها.
املسألة الرابعة فيما يتعلق بسجود الشكر وهو الذي يشرع عند جتدد النعم واندفاع النقم واملؤلف 

ه هللا مل يذكر اندفاع النقم لكن قد يقال إنه من وجه يكون جتدد نعمة ألن السالمة من اهلالك رمح
 مثاًل نعمة.

 سجدة )ص( هل تبطل صالته؟الصالة سجدة شكر غري السائل: لو سجد يف 
الشيخ: تبطل صالته نعم لو سجد للشكر يف غري سجدة الصالة وهو يصلي فإن صالته تبطل ألنه 

  ليس له سبب فيها.زادها سجوداً 
 السائل: هل يشرتط لسجود الشكر الطهارة واستقبال القبلة؟

دليل على اشرتاط الطهارة أن  يت مفاجئاً وليس هناكالشيخ: الصحيح أنه ال يشرتط له الطهارة ألنه أي
نقول لإلنسان إذا جاءت النعمة فاذهب وتوضأ ورمبا نقول لو ذهب وتوضأ لطال الفصل وأما 

لقبلة فكما قلت لكم يف سجود التالوة أنه ال ينبغي لإلنسان أن يسجد هلل ودبره إىل بيت استقبال ا
 هللا.

 اخلطبة سجدة الشكر؟ السائل: هل له أن يسجد يف أثناء
الشيخ: نعم ال أبس يعين لو بشر اخلطيب وهو خيطب ابنتصار املسلمني وسجد يف أثناء اخلطبة فال 

 أبس.
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 ابب
 سجود السهو
شرع جلرب خلل الصالة وهو ثالثة أقسام زايدة ونقص وشك فالزايدة ضرابن زايدة القارئ: وإمنا ي

 أقوال تتنوع ثالثة أنواع:
يف غري حمله كالقراءة يف الركوع والسجود واجللوس والتشهد يف القيام أحدها أن أييت بذكر مشروع 

حنوه فهذا ال يبطل الصالة حبال ألنه ذكر والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األول و 
ان مشروع يف الصالة وال جيب له سجود ألن عمده غري مبطل وهل يسن السجود لسهوه فيه روايت



ل النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني( والثانية ال يسن إحدامها يسن لقو 
ن يسلم يف الصالة قبل إمتامها فإن كان عمدًا ألن عمده غري مبطل فأشبه العمل اليسري الثانية أ

اقي عليها وإن بطلت صالته ألنه تكلم فيها وإن كان سهوًا فطال الفصل بطلت أيضاً لتعجل بناء الب
قريباً أمت صالته وسجد بعد السالم فإن كان قد قام فعليه أن جيلس لينهض عن جلوس ألن ذكر 

ا واألصل فيه ما روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال صلى بنا القيام واجب للصالة ومل أيتِّ به قاصدًا هل
روضة م فقام إىل خشبة معرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي وصلى ركعتني مث سل

يف املسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بني أصابعه ووضع يده اليمىن على ظهر كفه 
جد فقالوا قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فهااب اليسرى وخرجت السرعان من أبواب املس

رت ل هللا أنسيت أم قصأن يكلماه ويف القوم رجل يف يديه طول يقال له ذو اليدين فقال له اي رسو 
الصالة فقال )مل أنس ومل تقصر( فقال )أكما يقول ذو اليدين( فقالوا نعم قال فتقدم فصلى ما ترك 

د مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه فكرب مث كرب وسجد مثل سجوده من صالته مث سلم مث كرب فسج
 أو أطول مث رفع رأسه فكرب متفق عليه.

 مسائل: الشيخ: يف هذه الفقرة عدة
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أواًل سجود السهو فما هو السهو السهو هو الذهول عن شيء معلوم يعين يذهل اإلنسان عن شيء 
وعان سهو مبعىن عن الصالة فأما السهو عن الصالة فنيعلمه فيسهو وهو سهو يف الصالة وسهو 

الرتك وهذا هو املذموم يف قوله تعاىل )فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون( وسهو مبعىن 
النسيان وهذا هو املذكور يف قوله صلى هللا عليه وسلم )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا 

كتبه املؤلف يف هذا سهو يف الصالة فهذا هو الباب الذي  ذكرها( هذا السهو عن الصالة أما ال
 املوضوع.

املسألة الثانية أسباب سجود السهو ثالثة زايدة ونقص وشك وجه احنصارها يف ذلك هو التتبع 
واالستقراء ألن العلماء تتبعوا النصوص الواردة يف ذلك فوجدوها ال خترج عن واحد من هذه الثالثة 

 إما شك وأييت التفصيل.إما زايدة وإما نقص و 
الثة الزايدة تتنوع إىل نوعني واملؤلف قال إىل ضربني واخلالف بسيط زايدة قولية وزايدة املسألة الث

 فعلية والزايدة القولية ثالثة أقسام كما قسمها املؤلف رمحه هللا:
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يف غري موضعه وضرب له األول أن أييت بذكر مشروع يف غري موضعه، مشروع يف الصالة لكن أييت به 
ع والسجود على القول الراجح س القراءة يف الركو املؤلف أمثلة كالقراءة يف الركوع والسجود واجللو 

حمرمة لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدًا( ألن 
م ألن حمله اجللوس الصالة على النيب صلى هللا عليه القراءة حملها القيام كذلك أيضاً التشهد يف القيا

على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األخري وحنوه وسلم يف التشهد األول ألن حمل الصالة 
وهذا ال يبطل الصالة ولو تعمدها فهذه الزايدة ال تبطل الصالة ولو تعمدها وذلك ألهنا قول مشروع 

به يف غري حمله وهذه خمالفة ال توجب إبطال الصالة اللهم إال على يف الصالة يف اجلملة لكن أتى 
قرآن يف الركوع والسجود حرام فهذه يتوجه أن يقال أبن من تعمد ذلك قول من يقول إن قراءة ال

بطلت صالته ألنه فعل شيئاً حمرماً يف الصالة لكن إذا فعله سهوًا فهل يشرع له السجود أو ال؟ يف 
ال املؤلف رواية أنه يسن السجود لعموم األدلة الدالة على سجود السهو لكل ذلك روايتان كما ق
ا نسي أحدكم فليسجد سجدتني( وما أشبه ذلك والرواية الثانية ال يسن سجود سهو سجداتن )وإذ

السهو وذلك ألنه ال يبطل عمده الصالة فكان كاحلركة اليسرية يف الصالة ولكن هذا التعليل فيه 
على احلركة اليسرية يف الصالة غري صحيح إذ أن هذا الذي زاده، زاده على أنه نظر ألن قياسه 
ركة يف الصالة اليسرية فإن فاعلها مل يفعلها على أهنا مشروعة فالصحيح أن هذا مشروع فأما احل

القسم يسن له سجود السهو ولكنه ال جيب إذًا الزايدة القولية يف غري حملها ال تبطل الصالة إذا 
 ويسن السجود إذا فعلها سهواً. تعمدها
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الثاين من زايدة األقوال أن يسلم يف الصالة قبل متامها وهذا زايدة قول ال شك فإن كان عمدًا 
نه نوى قطعها قبل إمتامها بطلت الصالة ألن السالم من كالم اآلدمني فإنه يقول السالم عليكم وأل

مه فتبطل الصالة وإن كان سهوًا وطال الفصل بطلت فهو كما لو نوى الفطر يف الصيام يبطل يو 
بناء آخرها على أوهلا بفوات املواالة ومل يبني املؤلف رمحه هللا مقدار طول الفصل  الصالة أيضاً لتعذر

قلنا بطلت الصالة والبد من استئنافها وإن   فريجع فيه إىل العرف فإذا قيل وهللا اآلن طال الفصل



م ته ويسجد للسهو بعد السالم ولكن ذكر املؤلف أنه جيب أن جيلس مث يقو كان قصريًا فإنه يتم صال
ووجه ذلك أن قيامه األول ليس قيام عبادة بل قام القيام األول على أن صالته انتهت فيجب أن 

لوس مشروعاً التكبري ال يكرب ألن التكبري األول من يرجع وجيلس مث يقوم حىت يكون هنوضه من اجل
ى هذه هناك تكبري آخر يف االنتقال من السجود إىل القيام ما هو الدليل عل السجود حصل وليس

املسألة؟ الدليل حديث أيب هريرة رضي هللا عنه املعروف عند العلماء حبديث ذي اليدين ونقرأه اآلن 
عليه وسلم إحدى صاليت العشي وصالة العشي مها الظهر والعصر  قال صلى بنا رسول هللا صلى هللا

إىل خشبة  شي من الزوال إىل الغروب إحدى صاليت العشي فصلى ركعتني مث سلم فقامألن الع
معروضة يف املسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بني أصابعه خشبة معروضة يف املسجد يف 

ن هكذا قال وشبك بني أصابعه عليه الصالة والسالم ووضع قبلته قام ووضع يده عليها كأنه غضبا
مهموماً رمبا لى ظهر كفه اليسرى هكذا يده اليمىن على ظهر الكف واإلنسان إذا كان يده اليمىن ع

يكون هكذا جلوسه وإمنا كان مهموماً أو كالغضبان عليه الصالة والسالم ألن الصالة مل تتم فكأن 
ت من نعمة هللا على اإلنسان إذا كان من عادته أن يتمم عبادته مث نقص النفس متعلقة إبمتامها وهذه

ألنه إذا وجد هذا االنقباض  بغري شعور منه جيد نفسه منقبضة هذه ال شك أهنا من نعمة هللا عليه
 سوف يفكر عن
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سبب هذا االنقباض يقول وخرجت السرعان من أبواب املساجد يعين الذين خيرجون سريعاً خرجوا 
كن أن الصالة تشريع فيميقولون قصرت الصالة ومل يفكروا أن الرسول قد ينسى والوقت وقت 

قصرت خرجوا يقولون قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فهااب أن يكلماه يف القوم يعين 
املصلني أبو بكر وعمر ومها أخص أصحابه به ومع ذلك هااب أن يكلماه أواًل ألن النيب صلى هللا 

نسان يستطيع أن يتكلم معه ن كان اإلعليه وسلم ألقى هللا عليه املهابة اثنياً أنه يف هذه احلال حىت وإ
لكن إذا رآه على هذه احلال سوف يهابه أكثر كونه قام واتكأ وشبك بني أصابعه ووضع خده على 

ظهر كفه وشبك بني أصابعه وكأنه غضبان ال شك أن اإلنسان سوف يتهيب اإلنسان لو جيد شخصاً 
ك أن أشد الناس ادالاًل على إال فال شمثله على هذه احلال لتهيب أن يكلمه أو استحى أن يكلمه و 

الرسول عليه الصالة والسالم مها أبو بكر وعمر ولكنهما هااب أن يكلماه لسببني السبب األول ما 
ألقى هللا على رسوله من املهابة والسبب الثاين أن حاله اآلن تستدعي املهابة ولكن يسر هللا عز وجل 



ل النيب صلى هللا عليه وسلم ُيازحه أحياانً ايذا يلتان ولعمن يكلمه رجل يف يديه طول يعين يداه طو 
اليدين واإلنسان إذا كان ُيازحه الكبري أحياانً يكون هو منطلقاً معه وجمرتائً عليه ولكنه رضي هللا عنه 
تكلم أبدب فقال اي رسول هللا أنسيت أم قصرت الصالة مل جيزم أبنه نسي وال أبنه قصر الصالة بل 

ا وبقي قسم اثلث مبقتضى القسمة العقلية لكنه ال ُيكن أن يقع يعين أو ا وإما كذاألمر إما كذ
سلمت قبل التمام عمدًا هذا االحتمال الثالث احتمال عقلي لكنه ابعتبار حال النيب عليه الصالة 

والسالم ممتنع أليس كذلك؟ وهلذا مل يذكره ألن هذا شيء ممتنع ال ُيكن أن يقع من الرسول عليه 
م أن يسلم من الصالة قبل إمتامها عمدًا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )مل أنس ومل ة والسالالصال

 تقصر( إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصدق الناس قوالً فنفى النسيان ونفى القصر وأحد

(1/464) 

 

ناًء على ظنه أنه أمت األمرين اثبت ال حمالة لكن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم نفى األمرين ب
يعترب عند هللا صادقاً وهلذا ال حينث  ه فإنهصالته وهذا مما يدلنا على أن اإلنسان إذا أخرب حبسب ظن

يف اليمني لو حلف على اليمني بناًء على غلبة ظنه مل يكن حانثاً وال حىت يف املستقبل ومل يكن آمثاً 
بناًء على ظنه ومل يقدم فإنه ال حنث عليه ملا قال )مل  ابلنسبة للماضي فلو قال وهللا ليقدمن زيٌد غداً 

نسيت وهي حمذوفة يف بعض األلفاظ قال بلى قد نسيت فجزم أبنه أنس ومل تقصر( فقال بلى قد 
انسي ومل جيز أبن الصالة مقصورة ألن النسيان أقرب إىل جهل احلكم ابلنسبة إىل الرسول عليه 

لكن كونه جيهل احلكم هذا بعيد أو مستحيل فجزم ابلقسم  الصالة والسالم ألن النسيان يقع منه
ند النيب عليه الصالة والسالم أمران ظنه وخرب ذي اليدين فهل أيخذ الثاين وهو أنه نسي فتعارض ع

( اآلن تنازع هذا ن عند بظنه أو أيخذ خبرب ذي اليدين )فَإِّْن تـََنازَْعتمْم يفِّ َشْيٍء فـَرمدُّوهم إِّىَل اَّللَِّّ َوالرَّسمولِّ
ف الثالث وهم النيب عليه الصالة والسالم ظنه وخرب ذي اليدين فلم يبق إال أن يرجع إىل الطر 

الصحابة املشاركون له يف العمل فقال )أكما يقول ذو اليدين( قالوا نعم وهذه الصراحة يف احلق ما 
لوا نعم نسيت ألن جاملوا النيب عليه الصالة والسالم فقالوا أبدًا ما نسيت وال قصرت الصالة، قا

كمْم َأوِّ هللا قد رابهم فقال )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا كمونموا قـَوَّ  ْلقِّْسطِّ شمَهَداَء َّللَِِّّّ َوَلْو َعَلى أَنـْفمسِّ امِّنَي ابِّ
اْلَوالَِّدْينِّ َواأْلَقْـَربِّنَي( قالوا نعم قال فتقدم فصلى ما ترك من صالته مث سلم تقدم هذا يدل على أن 

ن لو حصل مثل هذا وقام عن مكانه فإنه يرجع إىل مكانه األول ويصلي ما ترك ويف قوله اإلنسا



صلى ما ترك ما يشري إىل ما قاله املؤلف من أنه جيلس مث يقوم وذلك ألنه ترك القيام من اجللوس إىل 
 القيام يعين أن هذا النهوض من مجلة ما تركه فيقتضي أن جيلس مث يقوم ليكون
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بقصد العبادة خبالف هنوضه األول فإنه هنض على أن الصالة قد متت فصلى ما ترك من  هوضالن
جد مثل سجوده أو صالته مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه فكرب مث كرب وس

أطول مث رفع رأسه فكرب ملا سلم سجد سجديت السهو بعد السالم وذلك ألن سببهما زايدة ومىت  
سجود السهو الزايدة فإن سجوده بعد السالم واحلكمة يف ذلك أن ال جتتمع زايداتن يف  كان سبب

السالم سواء   ذي أوجب السجود فكان سجود السهو للزايدة بعدالصالة ومها السجود والسهو ال
كانت الزايدة قولية أو فعلية كما سيأيت، يف هذا احلديث مل يذكر أنه سلم من سجود السهو لكن 

و هريرة يف حديث آخر نبئت أن عمران بن حصني قال مث سلم وعلى هذا فيسجد سجودين يقول أب
أو مفرتشاً؟ الظاهر  ا بعد الرفع من السجدة الثانية يكون متوركاً ويسلم كسالم الصالة، يف اجللوس هن

 أنه يكون حسب الصالة إن كان يف صالة يف تشهده األخري تورك صار متوركاً وإال صار مفرتشاً.
 لسائل: الذين ظنوا أنه قصر يف الصالة هل صالهتم اتمة؟ا

بقوا على ما هم عليه أو قيل هلم  الشيخ: هذه أشكلت على بعض الناس، الذين خرجوا هل رجعوا أو
تكم فأعادوا كل هذا حمتمل حيتمل أهنم رجعوا ملا مسعوا التكبري أو ملا رأوا اجلماعة أتخروا أعيدوا صال

أهنم قيل هلم فيما بعد أمتوا صالتكم ألن الصالة ما متت وحيتمل أهنم بقوا على  وأبطؤوا رجعوا وحيتمل
ىل األصل وهو الث احتماالت أليس كذلك إذا كان هكذا نرجع إما صلوا ومل يكملوا الصالة فهذه ث

أن الذمة ال تربأ إال بصالة اتمة فيبقى هذا النص أو هذا احلديث مشكاًل مشتبهاً والقاعدة الشرعية 
نه عند االشتباه نرجع إىل احملكم الذي ليس به اشتباه فإذا وقع مثل هذا مث خرج السرعان مث حتاور أ

قول لإلمام إن عرفت أحدًا منهم فبلغه م وعلموا أهنم نقصوا الصالة وأمتوا الصالة نالناس فيما بينه
فائتة كانت انقصة حىت حىت يصلي وإال فإذا جاءت الصالة الثانية فنبه اجلماعة قل هلم إن صالتنا ال

 يصلوا من جديد.
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السائل: هناك حديث يقرأ يف املساجد )إين لن أنسى ولكن ألسن( وهذا احلديث خيالف من أن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم بشر ينسى؟

عض العلماء وأتى هبذا احلديث املكذوب وهذا ال يصح بل الشيخ: هذا ابرك هللا فيك ذهب إليه ب
والطبائع البشرية فيها نقص سول )إمنا أان بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين( قال الر 

بل إن الرسول ينسى أحياانً آية من القرآن مر برجل يقرأ يف صالة الليل قال )رحم هللا فالانً لقد 
يتها( و َشاَء اَّللَّم إِّنَّهم يـَْعَلمم اجْلَْهَر َوَما  ( إِّالَّ َما6هللا عز وجل يقول )َسنـمْقرِّئمَك َفال تـَْنَسى )ذكرين آية نمسِّّ

 الصواب أن الطبائع البشرية تكون للرسول صلى هللا عليه وسلم كما تكون لغريه.خَيَْفى( ف
 السائل: ماذا يصنع اإلنسان إذا علم عن مثل هذا احلديث يقرأ يف املسجد؟

ام إذا انتهى الدرس ترى القضية كذا الشيخ: إذا علم ينبه إن كان مثاًل مسعه يف املسجد يقول لإلم
ؤلف موجودًا حياً فإنه يناقش يف هذا الشيء حىت يعدل الكتاب أحسن من وكذا فرياجع وإذا كان امل

استعمال هذه الردود وحنن ما حنب أن العلماء بعضهم يرد على بعض إال عند الضرورة القصوى ألن 
وتوجب حتزب الناس هذا يتحزب هلذا وهذا يتحزب الطريقة توهن الطرفني توهن املردود عليه والراد 

اجلة األمور ابحملاورة واملناقشة وإذا قدر أن هذا الذي ظننت أنه خمطئ بقي على ما هلذا فالواجب مع
تؤلف الكتاب تبني أن هذا األمر  هو عليه فبإمكانك أن تؤلف كتاابً وال تقل مثاًل يف الرد على فالن

 كتاابً مبنياً على القول الصحيح.  أن الصحيح كذا وكذا أبن تؤلف
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القارئ: وإن انتقض وضوؤه أو دخل يف صالة أخرى أو تكلم يف غري شأن الصالة كقوله أسقين ماء 
فيه ثالث رواايت فسدت صالته وإن تكلم مثل كالم النيب صلى هللا عليه وسلم وذي اليدين ف

أاب بكر وعمر وذا اليدين تكلموا مث أمتوا صالهتم إحداهن ال تفسد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم و 
سد صالة اإلمام ألن له أسوة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتفسد صالة املأموم ألنه والثانية ال تف

يب صلى هللا عليه وسلم وإجابته واجبة وال ال ُيكنه التأسي أبيب بكر وعمر ألهنما تكلما جميبني للن
ارها سائالً عن قصر الصالة يف زمن ُيكن ذلك فيه فعذر خبالف غريه واختبذي اليدين ألنه تكلم 

اخلرقي والثالثة تفسد صالهتم لعموم قول النيب صلى هللا عليه وسلم )إن صالتنا هذه ال يصلح فيها 
 وىل أوىل.شيء من كالم الناس( اختارها أبو بكر واألم 

على أوهلا؟ نقول يتعذر األول إذا طال الفصل الشيخ: املسألة الرابعة مىت يتعذر بناء آخر الصالة 



 وسبق.
تقض وضوؤه ألنه إذا انتقض وضوؤه فسدت صالته حىت وإن مل يسلم وحينئٍذ ال ُيكن الثاين إذا ان

 بناء بعضها على بعض.
أن يبين آخر الصالة على أوهلا حليلولة الصالة األخرى  الثالث إذا دخل يف صالة أخرى فإنه ال ُيكن

ني الصالتني الظهر قوالن فمن العلماء من يقول إن شرع يف صالة مفروضة كما لو مجع ب وهذه فيها
والعصر مث سهى هذا السهو يف صالة الظهر وشرع يف صالة العصر فإنه البد من استئناف الصالة 

 كمل الصالة اليت سلم قبل إمتامها.وإن شرع يف انفلة قطع النافلة وأ
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ينقسم إىل قسمني األول أن يكون يف غري شأن الصالة مثل ا تكلم فإن الكالم املسألة اخلامسة إذ
بعد أن سلم من ركعتني من الظهر أو العصر قال البنه اي بين اذهب وأحضر السيارة مث بعد أن قال 

نه تكلم هكذا قال له ابنه اي أبيت ما أمتمت الصالة فماذا يصنع األب؟ يعيد الصالة من جديد أل
حيح أنه ال يعيد الصالة وال يستأنفها ألنه تكلم حني تكلم بناًء على يتعلق ابلصالة والصبكالم ال 

أن صالته اتمة فهو جاهل بعدم متام صالته فالصواب أنه يبين وال يستأنف وإن تكلم بشأن الصالة 
وقع من  بطل ألن هذا الكالماليت سها فيها ففيها ثالث رواايت األوىل أن صالة اإلمام واملأموم ال ت

هللا عليه وسلم وأصحابه وبنوا على صالهتم والثاين ال تبطل صالة اإلمام وتبطل صالة النيب صلى 
املأموم وانظر إىل التعليل اإلمام ال تبطل ألن له أسوة ابلنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم واملأموم 

عليه وسلم  للرسول صلى هللا ألهنما كاان جميبني تبطل يقول ألنه ال ُيكنه التأسي أبيب بكر وعمر
وإجابته واجبة وهذا التعليل كما ترون عليل ألنه حىت وإن كانت إجابته واجبة فإن إجابته من كالم 

اآلدميني وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدمني( 
ترب علياًل وال بذي اليدين ألنه ذًا هذا التعليل يعهنا مبطلة للصالة إفهي وإن كانت إجابته واجبه فإ

تكلم سائاًل عن قصر الصالة يف زمن ُيكن ذلك فيه فعذر خبالف غريه وهذا أيضاً فيه نظر ألنه لو 
تكلم يف أثناء الصالة بدون سالم يسأل عن قصر الصالة يف زمن ُيكن فيه قصر الصالة هل تبطل 

منتهية إذا كانت مقصورة أو غري منتهية إذا  اًء على أن الصالة طل لكن اآلن سأل بنصالته أو ال؟ تب
كان ذلك نسياانً وذو اليدين ما جزم أبهنا مقصورة جعل األمر مرتددًا بني القصر وبني النسيان فالعلة 



ون أن ليس أنه ُيكن أن تقصر العلة أنه تكلم ظاانً أن الصالة اتمة فكذلك أولئك القوم الذين يظن
 ن فإهنا ال تبطل صالهتمإذا تكلموا يتحاورو الصالة اتمة 
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فالصواب إذًا أن صالة اإلمام واملأموم ال تبطل الثالثة أهنا تبطل صالة اإلمام وصالة املأموم وهذا 
ني ال يصلح يف الصالة واجلواب على أشد األقوال ملاذا ألهنم تكلموا بكالم اآلدميني وكالم اآلدمي

لصالة بدليل أن  أو عاملني؟ جاهلني وكالم اآلدميني جهاًل ال يؤثر يف اهذا سهل تكلموا جاهلني
معاوية بن احلكم تكلم يف صلب الصالة وقال للذي محد هللا عند عطاسه قال له يرمحك هللا وقال 

 إلعادة.ايثكل أمياه ومل أيمره النيب صلى هللا عليه وسلم اب
فإن كان عمدًا أبطل الصالة إمجاعاً ملا روى زيد بن القارئ: النوع الثالث أن يتكلم يف صلب الصالة 

قال كنا نتكلم يف الصالة يكلم الرجل صاحبه فنزلت )َوقمومموا َّللَِِّّّ قَانِّتِّنَي( فأمران ابلسكوت وهنينا  أرقم
رُيه ففيه روايتان إحدامها يبطلها ملا روينا وألنه عن الكالم متفق عليه وإن تكلم انسياً أو جاهاًل بتح

ا روى معاوية بن احلكم السلمي قال: ري جنس الصالة فأشبه العمل الكثري والثانية ال يفسدها ملمن غ
بينا أان أصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك هللا فرماين القوم 

هم لكين ه ما شأنكم تنظرون إيل فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذأببصارهم فقلت واثكل أميا
يب هو وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن سكت فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبأ

تعليماً منه فوهللا ما كهرين وال ضربين وال شتمين مث قال )إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من  
ره النيب صلى هللا عليه وسلم هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن( رواه مسلم فلم أيم كالم الناس إمنا

 معناه. ابإلعادة جلهله والناسي يف
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الشيخ: وهذه الرواية هي الصحيحة أنه إذا تكلم يف صلب الصالة ابلكالم الذي يبطلها تعمدمه فإهنا 
ْذاَن إِّْن َنسِّ ال تبطل إذا كان جاهاًل أو انسياً ودليل ذلك عموم قوله تعاىل )رَ  يَنا َأْو َأْخطَْأاَن( بَـَّنا ال تـمَؤاخِّ

عامة والدليل الثاين خاص وهي قصة معاوية بن احلكم رضي هللا عنه فإنه تكلم مرتني مرة  وهذه اآلية
قال للعاطس يرمحك هللا ومرة قال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إيل ومع ذلك مل أيمره النيب صلى 



ئن أبن ابإلعادة كما أمر الذي صلى ومل يطمعادة ولو كانت صالته ابطلة ألمره هللا عليه وسلم ابإل
 يعيد صالته.

السائل: أحياانً يكون اإلنسان يف التشهد األول ويبقى اإلمام مل ينهض فأطال واملأموم انتهى من 
 ألول؟التشهد فهل يقول الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو اليرى أن تقال يف التشهد ا

لتشهد األول والصواب أنه العلماء قال ال يستمر وإمنا يكرر االشيخ: يستمر فيما نرى وبعض 
 يستمر.

 السائل: إذا كان اإلمام يقنت قبل الركوع وال جيهر ابلقنوت واملأموم ال يرى القنوت فماذا يفعل؟
وع لكن ال جيهر بقنوته الشيخ: يقرأ من القرآن إذا صلى وراء مثل هذا اإلمام الذي يقنت قبل الرك

 يرى القنوت فهذا يقرأ القرآن. واملأموم ال
 ائل: ال يوجد شيء متعارف عليه يف الفصل بني أجزاء الصالة فكيف حنددها؟الس

 الشيخ: الظاهر يل إذا فصل من أربع دقائق أو شبهها ما يعترب قبوله.
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 عنه كان القارئ: وإن غلبه بكاء فنشج مبا انتظم حروفاً مل تفسد صالته نص عليه ألن عمر رضي هللا
ه مل تفسد صالته ألنه ال يسمع نشيجه من وراء الصفوف وإن غلط يف القراءة وأتى بكلمة من غري 

ُيكنه التحرز منه وإن انم فتكلم احتمل وجهني أحدمها ال تفسد صالته ألنه عن غلبة أشبه ما تقدم 
رد سالما أو سلم  والثاين أنه ككالم الناس وإن مشت عاطسا أفسد صالته حلديث معاوية وكذلك إن

قهقه بطلت صالته ألن جابرًا روى  على إنسان ألنه من كالم اآلدميني فأشبه تشميت العاطس وإن
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )القهقهة تنقض الصالة وال تنقض الوضوء( رواه الدارقطين، 

قد روي عن النيب صلى هللا والكالم املبطل ما انتظم حرفني فصاعدا ألنه أقل ما ينتظم منه الكالم و 
مول على أنه مل أيتِّ حبرفني أو مل أيتِّ حبرفني عليه وسلم أنه نفخ يف الصالة وتنحنح فيها وهو حم

 خمتلفني.
الشيخ: هذا النوع الثالث أن يتكلم يف صلب الصالة يعين يتكلم بكالم اآلدميني وأما ما كان ذكراً 

 بق الكالم عليه ففيه مسائل:أو مشروعاً يف الصالة فليس من هذا الباب س
الته ودليله حديث معاوية بن احلكم رضي هللا عنه املسألة األوىل إذا تكلم يف صلب الصالة بطلت ص



ولكن إذا تكلم انسياً أو جاهالً فهل تبطل؟ يف ذلك روايتان والصواب أهنا ال تبطل لعموم قوله تعاىل 
يَنا َأْو  ْذاَن إِّْن َنسِّ  َأْخطَْأاَن( وحلديث معاوية بن احلكم وهو يف نفس املوضوع.)رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ
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املسألة الثانية إذا غلبه البكاء فصار يبكي ويسمع له صوت فهذا ليس من كالم اآلدميني فال تبطل 
ب رضي هللا عنه أنه كان يسمع الصالة واستدل املؤلف رمحه هللا بفعل أمري املؤمنني عمر بن اخلطا

ال يتقصد ذلك فإن تقصد ذلك فإن صالته راء الصفوف وقوله إن غلبه يفهم منه أنه نشيجه من و 
تبطل مع أنه يف احلقيقة ليس بكالم لآلدميني ففي إبطال الصالة به نظر ألن النيب صلى هللا عليه 

يني( وهلذا لو تنحنح اإلنسان لشخص وعلى آله وسلم إمنا قال )ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدم
 ست كالماً.مراده فإن صالته ال تبطل ألن النحنحة ليوفهم 

املسألة الثالثة إذا قهقه، قهقه: يعين صوَّت ابلضحك فإن صالته تبطل ألن القهقة تنايف الصالة 
 منافاة كاملة حىت وإن قلنا أهنا ليست بكالم فإهنا تنايف الصالة فتبطلها.

واء أفاد طل يقول املؤلف ما انتظم حرفني فصاعدا سرابعة ما هو الكالم املبطل؟ الكالم املباملسألة ال
أم مل يفد وظاهر كالمه أن ما دون احلرفني ليس بكالم ولو أفاد فلو مثالً أراد شخص ضرب املصلي 

: يعين أمراً من الوعي فظاهر كالم املؤلف أنه ال يسم ، عِّ ى كالماً ألنه مل فلما انتبه الذي جبنبه قال عِّ
ن هذا فيه نظر ألنه خطاب حرف واحد وفيه فاعل مسترت وكما تعلمون أينتظم من حرفني بل هو 

آلدمي ومفيد وكالم املؤلف أيضاً يدل على أنه لو قال )هل( بطلت صالته ألنه كالم منتظم من 
ن يدخل يف ذلك حرفني وينبغي أن يقال ما انتظم من حرفني أو أفاد ولو من حرف واحد من أجل أ

، قِّ كلها على حرف  ، فِّ  واحد ومجل مفيدة.عِّ
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املسألة اخلامسة التنحنح يف الصالة يقول املؤلف إن املروي عن النيب عليه الصالة والسالم يف ذلك 
نحة بال حرفني فمثاًل حرف احلاء حممول على أنه مل أيتِّ حبرفني وال أدري هل يتمكن اإلنسان من حن

وصل مكسورة فيقال كيف حيمل على شيء قد ال  أصاًل ساكن وما ُيكن تنطق ابلساكن إال قبله مهزة
حيمل على أنه ليس بكالم أصاًل التنحنح يشبه اإلشارة ُيكن حصوله أو ال ُيكن إال مبشقة لكن 



 يقال إنه تكلم أبدًا لكن يقال إنه نبه واإلشارة ليست بكالم فيحمل على أن اإلنسان إذا تنحنح ال
ؤلف على أنه حلاجة وهذا أيضاً فيه نظر ألن الكالم الصريح وأما أن يقال إنه تكلم فال ومحله غري امل

فالصواب أن يقال إن النحنحة ليست بكالم وهلذا ورد عن النيب صلى هللا  ولو حلاجة يبطل الصالة
 ال يستأنفها.عليه وسلم أنه كان يتنحنح يف صالته و 

يَنا السائل: قلتم إن الكالم إذا وقع من انس فإن صالته ال تبطل لعموم قو  ْذاَن إِّْن َنسِّ له )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ
ومل يسمِّّ انسياً مل حتل ذبيحته ومل تقولوا بعموم اآلية ومحلتموه على نفي َأْو َأْخطَْأاَن( وقلتم إن من ذبح 

 املؤاخذة ابإلمث؟
 لماء قالوا فرق بني فعل يبطل العبادة وبني فعل يبطل تركه العبادة، الثاين من اببالشيخ: فرق الع

عليه خبالف  فعل املأمور فالبد منه وإذا تركه اإلنسان انسياً سقط عنه اإلمث وترتب حكم الفعل
 احملظور.

 السائل: ذكر املؤلف املصلي النائم إذا تكلم فهل النائم ال ينتقض وضوؤه؟
يتكلم  ا كان النوم خفيفاً أحياانً بعض الناس من أول ما يغطه النوم وإذا هو ما شاء هللاالشيخ: ال إذ

 ا.وبعض الناس هللا ال يبالان وإايكم يتكلم مبا فعل يف ذلك اليوم اللهم عافن
 السائل: إذا غلبت اإلنسان قهقهة فهل تبطل الصالة؟

(1/474) 

 

الشيخ: مثالً رأى إنسان على السلم فسقط بعض الناس يغلبه الضحك فهل نقول إن هذا من ابب 
أصابه شيء يقول من لى الكالم ألن بعض الناس مثاًل إذا الغلبة فال تبطل الصالة كما لو غلب ع

غري شعور أح وهذا لو حصل له يف الصالة ال تبطل صالته ألن الذي غلب بغري اختياره مل خيرت 
املفسد فالظاهر أنه إذا غلبه الظاهر إن شاء هللا أنه ال تبطل الصالة لكن ال يبقى يضحك دائماً 

 الة.يقول امتدت الغلبة إىل آخر الص
 

 فصل
فعال وهي ثالثة أنواع أحدها زايدة من جنس الصالة كركعة أو ركوع أو القارئ: الثاين زايدة األ

سجود فمىت كان عمدًا أبطلها وإن كان سهوًا سجد له ملا روى ابن مسعود رضي هللا عنه قال صلى 
هم فقال )ما شأنكم( بنا النيب صلى هللا عليه وسلم مخساً فلما انفتل من الصالة توشوش القوم بين



 هل زيد يف الصالة شيء قال )ال( قالوا إنك صليت مخساً فانفتل فسجد سجدتني قالوا اي رسول هللا
مث سلم مث قال )إمنا أان بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني( ويف لفظ 

 )فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتني( رواه مسلم.
سجد للحال وإن ذكر قبل السالم سجد مث سلم  جل إىل ركعة زائدة فلم يذكر حىت سلمومىت قام الر 

وإن ذكر يف الركعة جلس على أي حال كان فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد مث سجد مث سلم وإن  
كان بعده سجد مث سلم وإن كان تشهد ومل يصّل على النيب صلى هللا عليه وسلم صلى عليه مث سجد 

 وسلم.
األفعال زايدة األفعال تتنوع كما قال رمحه هللا إىل ثالثة  يخ: هذا الفصل ذكر فيه املؤلف زايدةالش

 أنواع:
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األول أن تكون الزايدة من جنس الصالة كركوع وسجود وقيام وقعود واملراد بذلك الزايدة اليت تغري 
عند السجود أو عند القيام من  يدينهيئة الصالة فأما ما مل تغري هيئة الصالة كما لو زاد رفع ال

السجود فإنه ليس له هذا احلكم الذي قال املؤلف إذا زاد فال خيلو إما أن يذكر الزايدة يف أثناء 
الركعة الزائدة وإما أن يذكرها بعد السالم فإن ذكرها يف أثناء الركعة الزائدة وجب عليه أن جيلس 

والصحيح أنه يتشهد مث يسلم مث يسجد سلم ويتشهد ويسجد على كالم املؤلف سجدتني مث ي
سجدتني هذا الصحيح ألن هذا السجود عن زايدة وهبذا نعرف خطأ بعض األئمة الذين إذا قاموا إىل 

زائدة مل يرجعوا بعد استتمامهم قائمني ظناً منهم أن هذا مثل القيام عن التشهد األول وهذا خطأ 
ن محده مث ذكر أن هذه هي اخلامسة يف الرابعية  ملعظيم بل هذا يرجع حىت لو ركع وقال مسع هللا

وجب عليه الرجوع يقول املؤلف إن ذكر قبل السالم سجد مث سلم وإن ذكر بعده سجد مث سلم ألن 
النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف حديث ابن مسعود مل يعلم ابلزايدة إال بعد السالم مث سجد 

ثناء الصالة أو بعد السالم فالسجود كله بعد السالم ألنه عن يف أوسلم وحنن نقول إذا علم ابلزايدة 
 زايدة.

السائل: طالب املدارس وهم مميزون أعمارهم إىل مثاين عشرة سنة يكثرون يف الصالة الضحك 
 والكالم متعمدين هل هذا يصل إىل الكفر؟

صالتكم ابطلة قال الشيخ: ال ما يصل إىل الكفر ولو تعمد إبطال صالته ما يكفر على كل حال ي



 أعيدوها ولو يف بيوتكم.
 السائل: هل سجود السهو بسبب الزايدة يكون فيه تشهد أم ال؟

 الشيخ: الصحيح أنه سجود مث سالم بدون تشهد، السجود بعد السالم الصحيح ليس فيه تشهد.
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مسعود أن النيب صلى هللا  القارئ: وإذا سها اإلمام فزاد أو نقص فعلى املأمومني تنبيهه ملا روى ابن
سون فإذا نسيت فذكروين( وعن شر أنسى كما تنعليه وسلم صلى فزاد أو نقص مث قال )إمنا أان ب

سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا انبكم أمر فليسبح الرجال وليصفِّح 
 النساء( ويف لفظ )التسبيح للرجال والتصفيق للنساء( متفق عليه.

م تنبيهه الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا يف هذا الفصل إذا سها اإلمام فزاد أو نقص وجب على املأمو 
وهذا ظاهر ألن صالة املأموم مرتبطة بصالة اإلمام وهل جيب على غري املأمومني تنبيهه مثل أن 

نعم الظاهر يصلي إىل جنبك رجل فيزيد يقوم إىل زائدة وهو ليس إماماً لك فهل يلزمك أن تنبهه؟ 
لى هذا فيكون كالم يلزم أن تنبهه ألن هذا من ابب النصيحة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وع

 املؤلف بناًء على الغالب وهللا أعلم.
القارئ: وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رجع إىل قول أيب بكر 

إن مل يرجع بطلت صالته ألنه ترك الواجب عمدا وليس له اتباعه لبطالن وعمر وأمر بتذكريه لريجع ف
طلت صالهتم إال أن يكونوا جاهلني فال تبطل ألن أصحاب النيب صلى هللا عليه صالته فإن اتبعوه ب

وسلم اتبعوه يف اخلامسة وإن فارقوه وسلموا صحت صالهتم وذكر القاضي رواية أخرى أهنم يتابعونه 
 ية اثلثة أهنم ينتظرونه اختارها ابن حامد.استحبااب وروا
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الشيخ: جيب عليهم أن ينبهوه أبنه زاد وجيب عليه الرجوع فإن مل يفعل فإهنم ال يتابعونه ألهنم إذا 
تظرونه؟ نقول األوىل أن جيلسوا اتبعوه اتبعوه على زايدة عمداً ولكن هل يفارقونه أو جيلسون ين

ركعة جربًا ملا ن قد نسي ركناً من الصالة من إحدى الركعات فأتى هبذه اللينتظروه الحتمال أن يكو 
ترك كما يقع ذلك كثريًا فإن بعض األئمة إذا قيل له زدت يف الصالة قال أان نسيت قراءة الفاحتة يف 



كان   به ذلك فلهذا خنتار أن ينتظروه الحتمال ما ذكران أما لوالركعة األوىل أو يف الثانية مثالً أو ما أش
لفجر وقد مسعوا قراءة الفاحتة وركعوا معه هذا االحتمال غري وارد كما لو كان يصلي هبم صالة ا

وسجدوا وقاموا وقعدوا مث قام إىل الثالثة فحينئٍذ ينبهونه فإن أصر وجب عليهم مفارقته ألنه يف هذه 
 ابطلة إذ ال عذر له. احلال تكون صالته

 أوىل من صواب نفسه مل يرجع ألن قوهلما إمنا يفيد الظن واليقنيالقارئ: وإن كان اإلمام على يقني 
 وإن سبح به واحد مل يرجع نص عليه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرجع لقول ذي اليدين وحده.

ع إليه ما دام هو يعرف صواب نفسه أما الشيخ: صحيح هذا مل يرجع إليه إذا سبح إليه واحد ال يرج
جع ألن البناء بعد تسبيحه غلب على ظنه أن الذي سبح به مصيب فحينئٍذ ير إذا سبح به واحد و 

على غالب الظن جائز وألن هذا يقع كثريًا أحياانً ُيضي اإلمام على أنه مل يكمل صالته فإذا سبح به 
 أحد شك يف أمره ورجح قول من سبح به.

 وإن سبح به من يعلم فسقه مل يرجع ألن خربه غري مقبول.القارئ: 
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الشيخ: كيف يسبح به من يعلم فسقه؟ يعلم ذلك بصوته يكون هذا الرجل الذي معهم يف اجلماعة 
يرجع ألنه خربه غري مقبول يكون معروفاً ابلفسق ويعرف اإلمام صوته فيقول املؤلف رمحه هللا إنه مل 

ظر ملاذا ألن اإلنسان واحلكم والتعليل كالمها غري صحيح أما قوله مل يرجع فهذا على إطالقه فيه ن
ود على الذي معك يف الصالة ال ُيكن أن يسبح بشيء يعلم أنه خطأ ألن خطأ اإلمام سوف يع

فاسقاً أعرفتم فالفاسق إذا سبح ابإلمام صالته هو أيضاً فيبعد جدًا أن خيرب مبا خيالف الواقع ولو كان 
د أضر نفسه والرجل جاء يصلي يؤدي بعيد جدًا أن يقصد بذلك تغرير اإلمام ألنه إذا غر اإلمام فق

له إن خرب الفاسق غري مقبول فريضة كيف يقدم على شيء يضر نفسه إذا غرر إبمامه وأما التعليل فقو 
ٌق بِّنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَّنموا( ومل يقل فردوه فخرب الفاسق يرده قول هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّ  يَن آَمنموا إِّْن َجاءَكمْم فَاسِّ

اإلنسان قد يكون صحيحاً وخرب العدل مقبول فكوننا نقول إن خربه غري مقبول هذا ليس  يتبني فيه
واحد اسق مما جيب التبنّي فيه وعلى هذا فإذا سبح به فاسق يبقى النظر هل البصحيح بل خرب الف

د جداً يكفي أو البد من اثنني؟ إذا قلنا البد من اثنني فسبح به فاسقان فإنه يرجع إىل قوهلما ألنه يبع
أن يقوال يف هذا املكان ما ليس بصحيح وكم من إنسان فاسق يف عمل من األعمال ويكون يف 

ن فسق أو من أحسن الناس كم من إنسان يشرب الدخان مثالً واإلصرار على شرب الدخاالصالة 



حيلق اللحية وحلق اللحية فسق ومع ذلك جتده يف الصالة من أحسن الناس حىت إننا نعرف أانساً 
يشربون الدخان مصرين عليه يقومون الليل وال تفوهتم اجلماعة بل ال يفوهتم املكان األفضل يف 

 يكون.مثل هؤالء نقول ال نقبل خربهم يف أمر يتعلق ابلصالة هذا من أبعد ما  الصف فهل
 القارئ: وإن افرتق املأمومون طائفتني سقط قوهلم لتعارضه عنده.
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إىل ما عنده إىل ما يف نفسه يعين يكون كأنه مل يسبح به م ماذا يفعل؟ يرجع الشيخ: وإذا سقط قوهل
ه يرجح فإذا كان يعرف أحد وظاهر كالمه وكالم غريه أنه ال يرجح أحد على أحد والصحيح أن

أصواهتم فإنه يرجح من يغلب على ظنه أهنم أقرب إىل الصواب وصورة هذه قال له من وراءه سبحان 
لما هم ابلقيام قال اآلخرون سبحان هللا يعين ال تقم فاآلن اختلفوا عليه وال نكون  هللا وهو جالس ف

سبحان هللا فقعد فقال اآلخرون ل اآلخرون كالعامي الذي قال له أحدهم سبحان هللا فقام فقا
 سبحان هللا فاضطجع.

يف القيام ملا روى  القارئ: وإن نسي التشهد األول فسبحوا به بعد انتصابه قائماً مل يرجع ويتابعونه
زايد بن عالقة قال صلى بنا املغرية بن شعبة فلما صلى ركعتني قام ومل جيلس فسبح به من خلفه 

من صالته سلم وسجد سجدتني وسلم وقال هكذا صنع رسول هللا فلما فرغ  فأشار إليهم قوموا
 صلى هللا عليه وسلم رواه اإلمام أمحد.
سلم وسجد سجدتني لكن قد يقال إن الواو ال تستلزم الرتتيب الشيخ: يف احلديث إشكال وهو قوله 

قبل أن ة أنه سجد ألن مثل هذا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث عبد هللا بن حبين
 يسلم.

 السائل: لو سبح لإلمام ابمسه قال سبحان هللا اي فالن؟
 حة.الشيخ: لن يقول هذا إال جاهل وإذا تكلم جاهاًل فإن صالته صحي
 السائل: لو سبح به اثنان أو أكثر وأجزم صواب نفسه فماذا يفعل؟
ظنه رجحان قول ن غلب على الشيخ: إذا جزم بصواب نفسه ال يرجع لقول أحد كائناً من كان وإ

 الرجلني يتبع الرجلني.
رجوع القارئ: فإن رجع بعد شروعه يف القراءة مل يتابعوه ألنه خطأ فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه ال

فإن مل يرجع تشهدوا ألنفسهم واتبعوه ألنه ترك واجباً تعني عليهم فلم جيز هلم اتباعه يف تركه وإن ذكر 



د قيام املأمومني وشروعهم يف القراءة لزمهم الرجوع ألنه رجع إىل جع إليه بعالتشهد قبل انتصابه فر 
 واجب فلزمهم متابعته وال عربة مبا فعلوه قبله.
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ذا اندر هذا ال ُيكن يقع إال لقوم سبقوه يعين هو ملا أراد أن يقوم عن التشهد األول لكن ه الشيخ:
وهم إذا تعمدوا ذلك وسبقوه هذا  وإذا هم قاموا وشرعوا يف القراءة قبل أن يستتم قائماً هذا بعيد

كان اإلمام السبق بطلت صالهتم ألهنم فعلوا حمرماً يتعلق ابلعبادة لكن إن وقعت عن جهل وسبقوه و 
مثاًل ثقياًل ال يقوم إال ببطء مث شرعوا يف القراءة فهو إذا مل يكن انتصب قائماً جيب عليه الرجوع 

 ت:صل أن من قام عن التشهد األول فله حاالواحلا
احلالة األوىل أن ال يستتم قائماً فيلزمه الرجوع ويف هذه احلال هل يلزمه سجود السهو أو ال يلزمه؟ 

قم قياماً يفارق به حد القعود فإنه ال سجود عليه وإن قام قياماً خيرج به عن حد القعود نقول إن مل ي
اد يف الصالة هذا مىت؟ إذا كان ه عقبيه فإنه يلزمه سجود السهو ألنه ز وضبطه بعضهم أبن تفارق إليتا

ركناً مقصودًا مل يستتم قائماً وقيل إنه ال سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائماً ألن النهوض ليس 
 بنفسه فإذا هنض مل يعترب هذا زايدة فال سجود عليه.

ل حيرم لقراءة ففي هذه احلال اختلف العلماء هاحلالة الثانية أن يستتم قائماً قبل أن يشرع يف ا
الرجوع أو يكره؟ املذهب أنه يكره وال حيرم وعليه فلو رجع مل تبطل صالته والقول الثاين أنه حيرم 

 جع لبطلت صالته هذا إذا استتم ومل يشرع.وعليه فلو ر 
يرجع فإن رجع بطلت صالته احلالة الثالثة أن يشرع يف القراءة بعد أن يستتم قائماً ففي هذه احلال ال 

إذا استتم قائماً ال يرجع وإن رجع عمدًا وهو عامل بتحرمي الرجوع بطلت صالته وإال مل والراجح أنه 
 تبطل.
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الفائدة العظيمة إذا سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع فإن مل يرجع يه أيضاً هذه وقول املؤلف ف
ألنه ترك واجباً فال يرتكونه معه تشهدوا ألنفسهم واتبعوه يعين كالم املؤلف يدل على أهنم ال يقومون 

ومون فإن فيتشهدون ألنفسهم ويتابعونه ويف هذه احلال يف الغالب أنه سيتم الفاحتة قبل أن يقوموا فيق



قلنا أبن الفاحتة ليست واجبة على املأموم ركعوا معه وإن مل يقرؤوا الفاحتة وإذا قلنا بوجوهبا لزمهم 
واب أن الفاحتة ركن وأهنم إذا قاموا يف هذه احلال يلزمهم إمتام ستمرون يف متابعته والصقراءهتا مث ي

 إلمام يف السجود.الفاحتة لكن يسرعون فيها وكذلك يسرعون يف الركوع ليدركوا ا
القارئ: النوع الثاين زايدة من غري جنس الصالة كاملشي واحلك والرتوح فإن كثر متوالياً أبطل الصالة 

 ا.إمجاع
 احلك واضح والرتوح أنه يقف مرة على رجل ومرة على رجل أخرى.الشيخ: املشي واضح و 

عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة  القارئ: وإن قل مل يبطلها ملا روى أبو قتادة أن النيب صلى هللا
بنت أيب العاص بن الربيع إذا قام محلها وإذا سجد وضعها متفق عليه وروي عنه أنه فتح الباب 

 عائشة وهو يف الصالة.ل
ال فرق بني العمد والسهو فيه ألنه من غري جنس الصالة وال يشرع له سجود لذلك واليسري ما و 

فيما رويناه ومثل تقدمه وأتخره يف صالة الكسوف والكثري ما  شابه فعل النيب صلى هللا عليه وسلم
 متفرقا. زاد على ذلك مما عد كثرياً يف العرف فيبطل الصالة إال أن يفعله

ا النوع من األفعال إذا دعت الضرورة إليه صار مباحاً ال يبطل الصالة لقول هللا الشيخ: لكن هذ
ْفتمْم َفرَِّجاالً  َأْو رمْكَباانً( ومعلوم أن الرجال إذا كانوا هاربني من عدوهم سوف تكثر تبارك وتعاىل )فَإِّْن خِّ

حية واحتاج إىل  إىل عمل كثري أو هامجتهحركاهتم وكذلك لو صارعه سبع وهو يف الصالة واحتاج 
 عمل كثري فإنه ال تبطل صالته يف هذه احلال ألن هذه ضرورة تبيح احملرم.
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وسبح به املأمومون ومل يرجع فإهنم يفارقونه لو قال إذا زاد ركعة يف الصالة السائل: قلنا إن اإلمام 
اإلمام ليؤمت به( وقياساً على سقط  قائل مستداًل بعموم قول النيب صلى هللا عليه وسلم )إمنا جعل

 التشهد األول فإهنم يتابعونه يف الزايدة؟
تركوا شيئاً ما زادوا مث تركوا واجباً  الشيخ: ما يصلح هذا القياس ال يصح ألنه يف التشهد األول

ذا إ والواجب يسقط يف السهو وأما العموم )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه( بني هذا أما
 تعدى احلدود فال طاعة له )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق( فلو صلى ست نقول ال تتابعوه.

ة خامسة جيب على املأمومني عدم املتابعة لكن بعض السائل: ذكران أنه لو زاد اإلمام يف الصال
 عليه هللاالعلماء قال جيب املتابعة مستداًل حبديث ابن مسعود رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى 



 وسلم صلى مخساً فتابعوه الصحابة رضوان هللا عليهم فكيف؟
سول وقت تشريع الزايدة الشيخ: اقرأ آخر احلديث فقالوا أزيد يف الصالة فسموها زايدة وقت الر 

حمتملة وهلذا قالوا يف قصة ذي اليدين قالوا قصرت الصالة أما يف وقتنا بعد موت الرسول ال ُيكن 
ه جاهلني يظنون أن الصالة صارت مخساً لكن حنن اآلن نعلم أن هذه اخلامسة عو فالصحابة هم اتب

 زائدة ونعلم أن حكم الزايدة حرام.
 يف التشهد األول فماذا يفعلون؟ السائل: سبحوا به فلم يرجع

الشيخ: إن كان بعد قيامه فهو ال جيوز أن يرجع ويقومون معه وأما ما ذكرانه أهنم يتشهدون مث 
إذا سبحوا به قبل القيام قبل أن يستتم ومل يرجع ألنه يف هذه احلال جيب عليه الرجوع  ذايدركونه ه

سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع فإن مل يرجع فال يكون هلم عذر يف متابعته ألن فعله حرام، إن 
 تشهدوا ألنفسهم واتبعوه.
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القارئ: النوع الثالث األكل والشرب مىت أتى هبما يف الفريضة عمدًا بطلت ألهنما ينافيان الصالة، 
كالعمل أبطل الفريضة أبطل النافلة   والنافلة كالفريضة وعنه ال يبطلها اليسري واألموىل أوىل ألن ما

واً وكثر ذلك بطلت الصالة ألنه عمل كثري وإن قل فكذلك ألنه من غري الكثري وإن فعلهما سه
جنس الصالة فسوي بني عمده وسهوه كاملشي وعنه ال تبطل ألنه سوى بني قليله وكثريه يف العمد 

فيسجد الصالة بعمده وعفي عن سهوه  فعفي عنه يف السهو كالسالم فعلى هذا يسجد له ألنه تبطل
 له كجنس الصالة.
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الشيخ: إذًا األكل والشرب ذكر املؤلف رمحه هللا أهنما مبطالن للصالة وهذا صحيح أواًل ألهنما 
ماً وهلذا قال النيب صلى هللا عليه حيتاجان إىل عمل كثري يف الغالب واثنياً أهنما ينافيان الصالة متا

كان األكل ال يبطل الصالة لقلنا كل وأنت تصلي فلما   وعلى آله وسلم )ال صالة حبضرة طعام( ولو
م( علم أن األكل يبطل الصالة وهو واضح لكن اليسري من األكل مثل قال )ال صالة حبضرة طعا

قي نصفه وخاف يربد عليه قبل يسلم إنسان معه محصة وهو يصلي فأكلها أو فنجال شاي مثاًل ب



لها اليسري أي ال يبطل النافلة وأما الفريضة فيبطلها وشربه فهل يبطلها أو ال؟ يقول وعنه ال يبط
بعضهم مفرقاً بني األكل والشرب فقال األكل مبطل للصالة فرضها ونفلها  اليسري والكثري وفّصل 

يبطل الفرض وهذا هو املشهور عند املتأخرين من كثريه وقليله وأما الشرب فيسريه ال يبطل النفل و 
روي عن الزبري بن العوام أو عبد هللا بن الزبري أنه كان يشرب يف النافلة احلنابلة وفرقوا بينهما أبنه 

ن النافلة أخف حكماً من الفريضة وأبن النافلة قد تطول فيحتاج اإلنسان إىل الشرب اليسري فيها وأب
والذي يظهر أنه ال فرق بني الصالتني الفريضة والنافلة ألن ما أبطل  وال سيما يف أايم الصيف

ري الذي ال أبطل النافلة إذ أن األصل تساويهما يف األحكام ولكن قد يقال إن الشيء اليس الفريضة
ينايف الصالة ال يبطلها إذا كان سهوًا ألنه عمل يسري ومل خيرج الصالة عن هيئتها وحقيقتها ووقع 

 هذا القول يفرق بني اليسري والكثري والسهو والعمد. سهوًا فعلى
ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل وإن بقي يف فمه أو بني  القارئ: ومن ترك يف فيه

يسري من بقااي الطعام جيري به الريح فابتلعه مل تفسد صالته ألنه ال ُيكنه التحرز منه وإن ترك أسنانه 
مل تبطل صالته ألنه عمل يسري ويكره ألنه يشغل عن خشوعها وقراءهتا فإن يف فيه لقمة مل يبلعها 

 فهو كالعمل إن كثر أبطل وإال فال. الكها
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الشيخ: هذه مسألة ما يكون يف فمه ما يذوب كالسكر واحلالوة وما أشبه ذلك حكمه كاألكل كما 
طعمه فقط دون أن يكون له قال رمحه هللا وأما ما يبقى بني أسنانه من اللحم أو قشور التمر وحيس ب

ذلك ملشقة التحرز منه ولكن إذا كان ما بني أسنانه من حلم جرم ينزل إىل املعدة فإن هذا ال يضر و 
وابتلعه فإنه ينقض وضوءه وحينئٍذ تبطل صالته النتقاض الوضوء مث ذكر املؤلف ما لو ترك  اإلبل

ا ال يضر لكنها تشغل اإلنسان يف الواقع اإلنسان يف فمه لقمة لكنه مل يبتلعها فما احلكم يقول هذ
قام يصلي ة وهذا ال يقع اللهم إال فيما لو أن شخصاً وضع يف فمه خبزة مث ومتنعه من إجادة القراء

فلما رآه صاحبه يريد أن ُيضغها قال له ال متضغها وأتكلها فتبطل صالتك فحينئٍذ ُيسك عليها يف 
ال يبطل الصالة لكنه يكره أقل أحواله الكراهة ألنه فمه حىت يصلي ولكن نقول إن هذا وإن كان 

جها من فمك ُينعك من أن أتيت ابحلروف على وجهها واحلمد هلل األمر يسري أخر سوف يشغلك و 
فإن كان مما ُيكن تداركه فأنت سوف تدركه فيما بعد وإن كان مما ال ُيكن انتهى وقته فإن الكها يعين 

غها فهذا حكمه حكم العمل إن كثر بطلت الصالة به وإال فال جعل يلوكها يديرها يف فمه أو ُيض



عين ال تظن أن احلركة هي نا نعرف أن حركة اللسان يف الفم لغري الكالم تعترب من احلركة يومن ه
حركة اليد فقط أو الرجل أو العني حىت حركات اللسان وأعظم من ذلك حركات القلب وانصرافه 

إىل  ثري من الناس إذا دخل يف الصالة سافر قلبه إىل البوسنة واهلرسكُييناً ومشااًل كما يوجد عند ك
و يف القصيم أو إىل مكة أو حيضر دروس أمريكا إىل روسيا أو إىل أقرب من هذا إىل الرايض مثالً وه

بعض املشايخ هذا يف قلبه فقط كل هذا من الشيطان نسأل هللا أن يعيننا عليه ويعيذان منه وهللا 
 أعلم.

 
 فصل

وع أو سجود فإن كان عمدًا أبطل القارئ: القسم الثاين النقص وهو ثالثة أنواع أحدها ترك ركن كرك
 أحوال أحدها. الصالة وإن كان سهوًا فله أربعة
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الشيخ: أحدها، صواب التعبري الفصيح أن يقال إحداها ألنه كما قلنا أواًل حال مذكر لفظاً مؤنث 
 معىن.

لفصل الثاين تعذر البناء مع طول االقارئ: إحداها مل يذكره حىت سلم وطال الفصل فتفسد الصالة ل
 باً من التسليم.ذكره قري

 الشيخ: يعين وماذا يصنع؟ يعيد الصالة من أوهلا.
القارئ: الثاين ذكره قريباً من التسليم فإنه أييت بركعة كاملة ألن الركعة اليت ترك الركن منها بطلت 

 برتكه والشروع يف غريها فصارت كاملرتوكة.
عود فيأيت مبا تركه مث يبين على صالته الركعة األخرى فإنه يقبل شروعه يف قراءة  الثالث ذكر املرتوك

فإن سجد سجدة مث قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل مث سجد مث قام وإن ترك السجود 
وحده سجد ومل جيلس ألنه مل يرتكه ولو جلس لالسرتاحة مل جيزئه عن جلسة الفصل ألنه نوى جبلوسه 

ن سجود الصالة ويسجد للسهو فإن مل يعد د للتالوة مل جيزئه عزئه عن الفرض كمن سجالنفل فلم جي
إىل فعل ما تركه فسدت صالته ألنه ترك الواجب عمدًا إال أن يكون جاهال احلال الرابع جلس بعد 

 شروعه يف قراءة الفاحتة يف ركعة أخرى.
 ء يتساهلون.الشيخ: الصواب قول احلال الرابعة لكن كما قلت لكم الفقها



د شروعه يف قراءة الفاحتة يف ركعة أخرى فتبطل الركعة اليت ترك ركنها احلال الرابعة ذكر بعالقارئ: 
 وحدها وجيعل األخرى مكاهنا ويتم صالته ويسجد بعد السالم.
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الشيخ: كل ما ذكره املؤلف رمحه هللا يف هذه املسألة فهو صحيح إال احلال الرابعة إذا ذكره بعد 
رتوك يف الركعة الثانية فإن وصل الركعة األخرى فالصواب أنه يرجع ما مل يصل إىل املشروعه يف قراءة 

إىل املرتوك يف الركعة الثانية قامت الثانية مقام األوىل اليت ترك منها هذا واضح ففي املثال الذي ذكر 
ملؤلف تكون هذه لو قام من السجدة األوىل يف الركعة الثانية لو قام حىت شرع يف القراءة فعلى كالم ا

لقول الذي الذي اخرتانه نقول يرجع وجيلس جلسة الفصل وهي الركعة الثالثة هي الثانية وعلى ا
جلسة بني السجدتني ويسجد مث جيلس للتشهد مث يكمل صالته ووجه ذلك أن ما فعله قبل أن 

يرجع وال يستمر  يسجد السجدة الثانية فعله يف غري حمله فإذا فعله يف غري حمله وذكر وجب عليه أن
كعة اليت ترك منها هذه السجدة ألنه ال وجه إلبطاهلا وعلى كالم يف الزايدة وال ُيكن أن نبطل الر 

املؤلف نبطلها وتكون الركعة الثانية بداًل عنها فعلى رأينا نقول حىت لو ركع ومل يذكر أنه نسي 
 للفصل مث اسجد مث استمر.السجود إال بعد أن قال مسع هللا ملن محده نقول له ارجع فاجلس 

 ه ركن بسبب نعاس أو غريه ماذا يفعل؟السائل: املأموم إذا فات
الشيخ: إذا فاته شيء من أجل النعاس أو شبهه أييت به ويلحق اإلمام وال يسجد سجود السهو إال 

 إذا فاته شيء إن كان فاته شيء يسجد للسهو.
 ائه من الصالة ماذا يفعل؟السائل: إذا ترك ركن يف الركعة الثانية بعد انته

هى من الصالة ذكر أنه ترك يف الركعة الثانية ركناً نقول صارت الثالثة مكاهنا الشيخ: هو اآلن ملا انت
 وصارت الرابعة مكان الثالثة فيأيت اآلن ابلرابعة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السالم.

فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر  القارئ: وإن ترك ركنني من ركعتني أتى بركعتني مكاهنما
لتشهد سجد سجدة تصح له الركعة الرابعة وأييت بثالث ركعات ويسجد للسهو وعنه أن وهو يف ا

 صالته تبطل ألنه يفضي إىل عمل كثري غري معتد به.
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فإن مل  وإن ذكر وهو يف التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد يف احلال مث تشهد وسجد للسهو
الركعة أنه ترك ركناً مل يعلم  يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة وإن ذكر يف

 أركوع هو أم سجود؟ جعله ركوعا ليأيت به مث ما بعده كيال خيرج من الصالة على شك.
لركوع والسجود بطلت النوع الثاين ترك واجباً غري ركن عمدًا كالتكبري غري تكبرية اإلحرام وتسبيح ا

 ملا روى عبد هللا بنم مالٍك ْابنم حبينة. صالته إن قلنا بوجوبه وإن تركه سهوًا سجد للسهو قبل السالم
الشيخ: الصحيح ملا روى عبد هللا بنم مالٍك ابنم حبينة ألن حبينة ما هي جبده، حبينة أمه فيكون هذا 

هلذا ينون أيضاً مالك فيقال بن مالٍك ابنم حبينة الذي الرجل مكنن بكنيتني بكنية أبيه وكنية أمه و 
ابن بني مالك وبني ابنم حبينة ونظري ذلك عبد هللا بن أيب بن سلوم تقول وأيضاً جيعل مهزة الوصل مهزة 

عبد هللا بنم أيبٍّ ابنم سلوم ألن سلوم أمه، واحلاصل أن ابن الثانية إذا كانت مضافة إىل اجلد فهي 
ول غري منون إن كانت مضافة إىل األم فكما مسعتم يعين ختتلف عن األوىل من تكون ابجلر ويكون األ

ة أوجه الوجه األول تنوين االسم الذي قبله والثاين أنه يعرب إبعراب االسم األول والثالث أنه ثالث
يوضع بينه وبني االسم الذي قبله مهزة الوصل الزم يكتب مهزة وصل مثل عبد هللا بنم عمر بنِّ 

ين مثل بنم لكن عبد هللا بنم مالك ابنم حبينة أي وإعراب بنم حبينة ابلرفع على أنه بدل اث اخلطاب
 مالك.

القارئ: ملا روى عبد هللا بن مالٍك ابنم حبينة قال صلى بنا النيب صلى هللا عليه وسلم الظهر فقام يف 
كرب فسجد سجدتني   الركعتني فلم جيلس فقام الناس معه فلما قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه

 ئر الواجبات.قبل أن يسلم مث سلم متفق عليه فثبت هذا ابخلرب وقسنا عليه سا
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الشيخ: هذه املسألة دائماً يقولون ال قياس يف العبادات وأحياانً يقيسون وهذا يوجب اإلشكال 
دات أن تقيس عبادة العبا نوع يففنقول أواًل هذه القاعدة ليست مطردة واثنياً أن مرادهم ابلقياس املم

أصال على عبادة أخرى وأما قياس واجب يف عبادة أو صفة يف عبادة أو ما أشبه ذلك فإن الفقهاء 
يستعملوهنا كثريًا فمثالً قالوا جتب التسمية يف التيمم عن احلدث األصغر كما جتب التسمية يف 

ياساً أيضاً وهذا كثري ومنه وضوء قعند الالوضوء قياساً وقالوا جتب التسمية عند الغسل كما جتب 
هذه املسألة اآلن هذه املسألة مل ترد لرتك النيب صلى هللا عليه وسلم تكبرية أو تسميعاً إمنا هو ترك 
التشهد األول فقاسوا عليه بقية الواجبات وهو قياس جلي ليس فيه إشكال ألن احلكم واحد كل 



تركها سهوًا فينبغي أن يقاس ما مل يرد به النص فإذا  صالته الواجبات إذا تركها اإلنسان عمدًا بطلت
 على ما ورد به النص ونقول إذا تركه سهوًا وجب عليه سجود السهو.

السائل: قول املؤلف )إن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو يف التشهد سجد سجدة 
ن هذا عمل كثري سيما أيح ال تصح له الركعة الرابعة، ... وعنه أن صالته تبطل(، ما هو الصح

 فتكون سبع ركعات؟
الشيخ: وهللا إذا نظران إىل العفو عن السهو قلنا ال فرق بني القليل والكثري وإذا نظران إىل أن هذا 

سيغري الصالة تغيريًا فاحشاً قلنا إن القول أبنه يستأنف الصالة أقرب وال شك أنه إذا استأنف 
 الصالة فهو أحوط بال شك.
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قارئ: وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به وإن ذكره بعد شروعه يف القراءة مل يرجع لا
ه وقبل شروعه يف القراءة مل لذلك ألنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إىل واجب وإن ذكره بعد قيام

إذا قام أحدكم يف يرجع أيضاً لذلك وملا روى املغرية بن شعبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )
ود الركعتني فلم يستتم قائماً فليجلس فإن استتم قائماً مل جيلس ويسجد سجديت السهو( رواه أبو دا

الته وال يرجع إىل غريه من الواجبات ألنه لو رجع وقال أصحابنا وإن رجع يف هذه احلال مل تفسد ص
 كوع غري مشروع.للركوع ألجل تسبيحة لزاد ركوعاً يف صالته وأتى ابلتسبيح يف ر 

ذا النوع الثالث ترك سنة فال تبطل الصالة برتكها عمدًا وال سهوا وال سجود عليه ألنه شرع للجرب فإ
رتوك من سنن األفعال مل يشرع له سجود ألنه ُيكن مل يكن األصل واجباً فجربه أوىل مث إن كان امل

سن له السجود كسنن األفعال والثانية التحرز منه وإن كان من سنن األقوال ففيه روايتان أحدمها ال ي
 يسن لقوله عليه الصالة والسالم )إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني(.

 
 فصل

 رئ: القسم الثالث الشك وفيه ثالث مسائل:القا
 شك يف عدد الركعات ففيه ثالث رواايت:إحداهن 

د قال قال رسول إحداهن يبين على غالب ظنه ويتم صالته ويسجد بعد السالم ملا روى ابن مسعو 
هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث ليسجد 



 تفق عليه وللبخاري )بعد التسليم(.سجدتني( م
على اليقني ملا روى أبو سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا شك أحدكم الثانية يبين 

اثً أم أربعاً فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني يف صالته فلم يدر كم صلى ثال
ه وإن كان صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان( روا قبل أن يسلم فإن كان صلى مخساً شفعن له صالته

 مسلم.
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غلط فال  والرواية الثالثة يبين اإلمام على غالب ظنه واملنفرد على اليقني ألن اإلمام له من يذكره إن
خلطأ وليس له من يذكره فلزمه البناء على خيرج منها على شك واملنفرد يبين على اليقني ألنه ال أيمن ا

 اليقني كي ال خيرج من الصالة شاكاً فيها وهذا ظاهر املذهب
الشيخ: النوع الثالث من الزايدة والرتك: النوع الثالث ترك سنة فهذا كما قال املؤلف ال جيب له 

يبطل الصالة لكن  ألن السجود إمنا جيب ملا يبطل تعمده الصالة ومعلوم أن ترك السنن ال السجود
هل يسن له السجود؟ ينبغي أن يقال إن كان من عادته أن يفعل هذه السنة ونسيها سجد وإن مل 
 يكن من عادته أن يفعلها فال يسجد ألنه لو ذكر مل يفعلها وكذلك يقال يف الرتك أما الزايدة فإنه

 سبق أنه إذا أتى بقول مشروع يف غري موضعه فإنه يسن له سجود السهو.
 املسألة الثانية مسألة الشك والشك ذكر املؤلف رمحه هللا أن فيه ثالث رواايت:

 األوىل يبين على اليقني بكل حال.
 والثانية يبين على الظن.

الب ظنه واملنفرد يبين على اليقني والثالثة يفرق بني اإلمام وغريه فاإلمام يبين على الظن أو على غ
كن املذهب عند املتأخرين أنه يبين على اليقني مطلقا والصواب قال املؤلف إن هذا ظاهر املذهب ول

أن يقال يؤخذ مبا دلت عليه السنة فإذا كان عنده ظن غالب أخذ به وإن تساوى عنده األمران بىن 
ابن مسعود )إذا شك أحدكم يف صالته على اليقني وهو ظاهر من لفظ احلديث األول حديث 

)فليتحر( تدل على أن عنده ظناً ألن من ليس عنده ظن فإنه ال فليتحر الصواب فليتم عليه( وكلمة 
يتحرى فإذا كان عنده ظن غالب عمل به سواء يف الزايدة أو يف النقص وإن مل يكن عنده ظن عمل 

ة هي الثالثة أو الثانية وغلب على ظنه أهنا ابليقني وهو األقل مثال األول شك رجل هل هذه الركع



ها الثالثة وأييت برابعة فقط مل يغلب على ظنه أهنا الثالثة جيعلها الثانية هذا هو الثالثة فماذا يصنع جيعل
 الذي دلَّ عليه حديث أيب سعيد وحديث ابن مسعود.
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و بعده؟ نقول أما يف احلال األوىل بقي حبث آخر يف املوضوع مىت يسجد للسهو هل هو قبل السالم أ
ية إذا تردد بدون غلبة ظن ب ظنه فإنه يسجد بعد السالم وأما يف الثانأي يف حال بنائه على غال

فيسجد قبل السالم وهذا أيضاً يدل عليه احلديثان حديث ابن مسعود )فليتم عليه مث يسجد 
بخاري )بعد التسليم( وهو صريح يف أنه سجدتني( ومعلوم أنه ال يتم اإلمتام عليه إال إذا سلم ولل

جدتني قبل أن يسلم( فصار يسجد بعد السالم أما الثاين حديث أيب سعيد فإنه قال )مث يسجد س
 اآلن لنا يف هذه املسألة نظران يف الشك:
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سألة عن أواًل هل يبين على اليقني مطلقاً أم على غلبة ظنه مطلقاً أم يفرق بني اإلمام وغريه؟ يف امل
على غالب  اإلمام أمحد ثالث رواايت والصحيح يف هذه املسألة أن نقول إذا كان لديه غلبة ظن بىن

كيف يبين على غالب ظنه؟   ظنه سواء كان اإلمام أو املأموم أو املنفرد، اإلمام واملنفرد واضح، املأموم
شك هذا الشك معناه أنه تردد  يشك هل دخل مع اإلمام يف الركعة األوىل أو يف الركعة الثانية وإذا

فع رأسه اإلمام ويقول مسع هللا ملن هل صلى ثالاثً أم أربعة أو يدخل مع اإلمام واإلمام راكع مث ير 
مام رفع قبله فنقول إن كان عند الشاك غلبة ظن محده وال يدري هل أدرك اإلمام يف الركوع أم أن اإل
عليه حديث ابن مسعود وإذا كان ليس عنده غلبة فلينب على غلبة ظنه ويسجد بعد السالم كما دل 

يه حديث أيب سعيد وال فرق بني اإلمام واملأموم ظن بىن على اليقني ويسجد قبل السالم كما دل عل
ظن أو الشك والرتدد ظاهر يف احلديثني فإن قال قائل ما واملنفرد ألن التفريق بني حالة غلبة ال

السجود بعد السالم؟ وإذا كان شاكاً بدون غلبة ظن يكون احلكمة يف أنه إذا غلب على ظنه يكون 
إذا بىن على غالب ظنه فقد اتقى هللا ما استطاع والعبادة يف قبل السالم؟ قلنا احلكمة ظاهرة ألنه 

ل يف الصالة سجوداً زائدًا فلهذا صار السجود بعد السالم أما إذا تردد حقه اتمة فال ينبغي أن يدخ
لشك ينقص يف الصالة وهو سيبين على اليقني وإذا بىن على اليقني فهو بدون ترجيح فإن هذا ا



صالة كان من احلكمة أن جيرب هذا النقص قبل أن تنتهي صالته كما لو سيحتاط وإذا كان ينقص ال
سياً فإنه يسجد قبل السالم جربًا للصالة قبل انتهائها فاحلكمة يف هذا واضحة ترك التشهد األول ان

لى هللا عليه وسلم علل قال )إن كان صلى مخساً _ يف مسألة الشك بدون ترجيح مث إن الرسول ص
كان صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان( ينبين على هذا التعليل ما لو تيقن أنه   _ شفعن صالته وإن

 يما فعل هل عليه السجود أو ال؟ يعين بىن على اليقني وتبني له قبلمصيب ف
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ل يلزمه السجود؟ مثال ذلك شك يف صالة الظهر هل صلى ثالاثً يب فيما فعل فهأن يسلم أنه مص
تشهد األخري تبني له أنه مل يزد أو أربعاً بدون ترجيح نقول له اجعلها ثالاثً فجعلها ثالاثً وملا جلس لل

يف الصالة وأن فعله صواب فهل عليه السجود أو ال؟ ننظر احلديث )إن كان صلى مخساً شفعن 
وإن كان صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان( فبعض العلماء قال ال يسجد إذا تبني أنه مصيب  صالته

تبني أن ال نقص وهذا هو املذهب أنه السهو جرب للنقص وقد فيما فعله فإنه ال يسجد ألن سجود 
ًا من إذا تبني أنه مصيب فيما فعل فال سجود عليه والقول الثاين عليه السجود ووجهه أنه أدى جزء

صالته مرتددًا يف كونه منها فكان ال بد من جرب هذا النقص ألنه حينما أتى ابلثالثة مثالً فهو شاك 
ده أهنا كاملة نقول هذا الرتدد الذي حصل جيرب بسجود مل يزد وأنه ترجح عن وكذلك إذا قدران أنه

نه آمث ألن الدليل السهو ولكن يكون السجود بعد السالم واالحتياط أن يسجد وإن ترك مل نقل إ
 ليس ظاهرًا فيه.

ام )إذا السائل: ترك األفعال املسنونة علل بعلة ألنه ُيكن التحرز منه ويف األقوال استدل بدليل ع
 يسجد سجدتني( فرَّق بني األفعال واألقوال ابلتعليل فهل هناك فرق؟نسي أحدكم فل

إذا استحضر اإلنسان أنه يف صالة  الشيخ: أقول ال فرق والتعليل عليل فالفعل ُيكن التحرز منه
 ُيكن التحرز منه والقول نفس الشيء لكن السجود ليس بواجب يف األمرين.

األخري فنسي املأموم الصالة على النيب صلى هللا عليه مع اإلمام يف التشهد السائل: جلس املأموم 
 وسلم، وسلم اإلمام وسلم معه ماذا يفعل؟

ى النيب ركن وجب عليه أن يعود يف صالته ويقرأ الصالة على النيب الشيخ: إذا قلنا أبن الصالة عل
وليست بركن  م وإذا قلنا أهنا سنةصلى هللا عليه وعلى آله وسلم مث يسلم ويسجد للسهو بعد السال



فال حاجة أن يرجع وإذا قلنا أهنا واجب فال حاجة أن يرجع لكن عليه سجود السهو لرتك الواجب 
 فهو جيد.وعلى كل حال إذا سجد 
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السائل: الذي يسجد قبل السالم فسجد سجدتني للنقص مث رفع رأسه من السجود فهل له أن 
 يتشهد مرة أخرى؟

يسجد بعد انتهاء التشهد وقبل  الشيخ: ال إذا كان السجود قبل السالم ما فيه إشكال ألنه سوف
منهم من قال ال تشهد عليه وهو السالم لكن إذا كان السجود بعد السالم ففيه قوالن للعلماء 

 الصحيح ومنهم من قال عليه التشهد.
 شك يف ركن الصالة فحكمه حكم اتركه ألن األصل عدمه. القارئ: املسألة الثانية

سهو من زايدة أو ترك واجب ففيه وجهان أحدمها ال املسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود ال
  الشك.سجود عليه ألن األصل عدم وجوبه فال جيب يف

جود ألن الثاين أنه إن شك يف زايدة مل يسجد ألن األصل عدمها وإن شك يف ترك واجب لزمه الس
ن الظاهر األصل عدمه وإمنا يؤثر الشك إذا وجد يف الصالة فإن شك بعد سالمها مل يلتفت إليه أل

ك يف سائر اإلتيان هبا على الوجه املشروع وألن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط وهكذا الش
 العبادات بعد فراغه منها.

سهو من زايدة أو ترك واجب ففيه وجهان الشيخ: املسألة الثالثة شك فيما يوجب السجود سجود ال
لشك وهذا يف الزايدة واضح أنه ال أحدمها ال سجود عليه ألن األصل عدم وجوهبا فال جتب اب

ري اآلن شك هل صلى مخساً أو هذه سجود عليه ألن األصل عدمها مثال ذلك هو يف التشهد األخ
دة فال يلتفت هلذا الشك يستثىن من هي الرابعة نقول ال سجود عليه ملاذا؟ ألن األصل عدم الزاي

خرية شك هذه اخلامسة أو الرابعة وقد سبق هذا ما إذا شك يف الزايدة وقت فعلها يعين يف الركعة األ
 ءًا من صالته مرتددًا يف كونه منها.قبل قليل فإنه جيب عليه سجود السهو ألنه أدى جز 
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املسألة الثانية شك يف ترك واجب قال ال أدري هل أان تشهدت التشهد األول أم ال؟ فيقول املؤلف 
األصل عدمه فرتك فيه وجهان يقول أحدمها ال سجود عليه ألنه شك يف وجود سبب الوجوب و 

شك هل وجد هذا السبب أم ال واألصل التشهد األول سبب لوجوب سجود السهو وهو اآلن 
هد التشهد األول أم ال نقول ال شيء عليك ما مل تتيقن أنك تركته عدمه وعلى هذا إذا شك هل تش

 ملاذا ألنه شك يف وجود سبب الوجوب واألصل عدمه.
ألن األصل عدم فعل الواجب فيلزمه أن يسجد للسهو واملثال  وقيل بل عليه أن يسجد ملاذا؟ قال

جود السهو ملاذا؟ ألن ا ذكرانه اآلن شك هل تشهد التشهد األول أم ال نقول جيب عليك سهو م
األصل عدم فعله األصل عدم التشهد فيلزمه والصحيح يف املسألة الثانية أنه يلزمه السجود إذا شك 

 فإنه يلزمه أن يسجد ألن األصل عدم الفعل وهذا واضح وفيه أيضاً هل تشهد التشهد األول أو ال 
الشك ألنه شك بعد فراغ العبادة فال نبه املؤلف رمحه هللا إذا شك بعد السالم فإنه ال يلتفت هلذا 

يلتفت إليه إذ أن األصل وقوع العبادة على وجه صحيح سليم وألننا لو فتحنا هذا الباب النفتح 
باب أوىل كل إنسان ينتهي من عبادة يشك هل أمتها أو مل يتمها فكان سد الابب الوسواس وصار  

يكثر عند املوسوسني املوسوس نسأل هللا لنا وألنه يقول املؤلف يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط وهذا 
 ولكم العافية كلما فرغ من عبادة قال لعلي أنقصت.

 
 فصل

نيب صلى هللا عليه وسلم فعله وأمر به وألنه القارئ: وسجود السهو ملا يبطل عمده واجب ألن ال
 ن واجباً كجرباانت احلج.شرع جلرب واجب فكا
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الشيخ: هذه قاعدة سجود السهو ملا يبطل عمده الصالة واجب هذه القاعدة لكن بشرط أن يكون 
ذا ال يبحث فيه يف من جنس الصالة أما إذا كان من غري جنسها كالكالم واألكل وما أشبه ذلك فه

قوله ملا يبطل عمده هذا وإن كان عاماً سجود السهو وإمنا يبحث فيه يف صحة الصالة أو بطالهنا ف
مثل ركوع سجود قيام قعود ترك ركن ترك واجب وما أشبه لكن يراد به ما كان من جنس الصالة 

لسجود له مثل السنن، ذلك هذا هو الذي جيب السجود له أما ما ال يبطل عمده الصالة فال جيب ا
يه يف غري موضع الرفع أو تشهد يف غري السنن لو تعمد اإلنسان تركها فصالته صحيحة أو رفع يد



لقول ريب اغفر يل فتشهد انسياً مث ذكر فقال ريب اغفر موضع التشهد لكن بدون جلوس مثل جلس 
 يل فهذا ال يوجب السجود لكن فيه اخلالف السابق.

 
 فصل

به  السهو ملا يبطل عمده الصالة واجب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله وأمرالقارئ: وسجود 
نه من متامها وشأهنا فكان وألنه شرع جلرب واجب فكان واجباً كجرباانت احلج ومجيعه قبل السالم أل

 قبل سالمها كسجود صلبها إال يف ثالثة مواضع:
 ديث ذي اليدين.أحدها إذا سلم من نقصان يف صالته سجد بعد السالم حل

 سعود.الثاين إذا بىن على غالب ظنه سجد بعد السالم حلديث ابن م
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الثالث إذا نسي السجود قبل السالم سجد بعده ألنه فاته الواجب فقضاه وعن أمحد أن مجيعه قبل 
حلديث ذي اليدين وما كان السالم إال أن ينساه حىت يسلم وعنه ما كان من زايدة فهو بعد السالم 

سالم جعله بعد فراغه من نقصان أو شك كان قبله حلديث ابن حبينة وأيب سعيد فمن سجد قبل ال
 صلب الصالة من التشهد حلديث ابن حبينة فيكرب للسجود والرفع منه ويسجد سجدتني كسجديت

دين ويتشهد ويسلم ويسلم عقيبهما وإن سجد بعد السالم كرب للسجود والرفع منه حلديث ذي الي
تني مث تشهد ملا روى عمران بن حصني أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى هبم فسها فسجد سجد

 وسلم وهذا حديث حسن وألنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصالة فإن نسي
إن السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم وقال اخلرقي يسجد ما مل خيرج من املسجد و 
تكلم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم سجد بعد السالم والكالم رواه مسلم وإن نسيه حىت طال 

لفصل أو خرج من املسجد على قول اخلرقي سقط وعنه يعيد الصالة وقال أبو اخلطاب إن ترك ا
م قبل السالم عامدا بطلت صالته ألنه ترك واجباً فيها عمدا فإن ترك املشروع بعد السال املشروع

 عمدًا أو سهوًا مل تبطل صالته ألنه ترك واجباً ليس منها فلم تبطل برتكه كجرباانت احلج.
 شيخ: هذا الفصل تضمن مسائل:ال

له سجود السهو ملا يبطل عمده املسألة األوىل مىت يكون سجود السهو واجباً؟ واجلواب ذكره يف قو 
س الصالة فإنه جيب السجود له الصالة واجب فكل شيء إذا تعمدته أبطل الصالة وهو من جن



الكالم يف الصالة يبطل الصالة فلو وقولنا وهو من جنس الصالة احرتازًا مما لو تكلم يف الصالة فإن 
الة وعلى املذهب تبطل الصالة سها وتكلم فال سجود فيه لكن على القول الراجح ال تبطل الص

ها مثل ركع مرتني أو سجد ثالاثً أو جلس وقد سبق هذا إذًا ملا يبطل عمده الصالة إذا كان من جنس
ذا فعله سهوًا وجب سجود السهو والتعليل  جلسة يف غري حملها كل هذا يبطل الصالة إذا تعمدها فإ

 كما ذكره املؤلف رمحه هللا.
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 املسألة الثانية هل سجود السهو قبل السالم أو بعده؟
قال بعض العلماء إن هذا مما اختلفت فيه السنة فيفعل هذا مرة وهذا مرة يعين يسجد مرة قبل 

 ئماً فال حرج.سالم دائماً أو على ما بعده دالسالم وإن اقتصر على ما قبل الالسالم ومرة بعد ا
 والقول الثاين أنه قبل السالم مطلقا.

 والقول الثالث بعد السالم مطلقا.
 وذكر املؤلف رمحه هللا أن حمله كله قبل السالم إال يف ثالث مسائل:

ة من ل النقص عن ركعة سلم يف الثالثاألوىل إذا سلم عن نقص سواء كان النقص ركعة أو أقل مثا
قام من السجدة األوىل يف الركعة األخرية وتشهد وسلم النقص هنا ركعة الظهر مثال النقص عن أقل 

أو أقل؟ أقل ألنه مل يرتك إال السجود واجللوس للتشهد فيسجد بعد السالم إذا كان عن زايدة إذا 
 ري حمله.ة ألن اإلنسان زاد سالماً يف غسلم عن نقص والسالم عن نقص هو يف احلقيقة زايد

غالب ظنه فيسجد بعد السالم حلديث ابن مسعود )إذا شك أحدكم يف صالته الثانية إذا بىن على 
فليتحر الصواب مث لينب عليه مث ليسجد سجدتني بعد أن يسلم( وهذا فيما إذا شك مع الرتجيح فإنه 

 يبين على الراجح ويسجد بعد السالم.
ملسألة أن سجود ده وهذا واضح والصحيح يف هذه انسي السجود قبل السالم سجد بع الثالث إذا

السهو إما عن زايدة وإما عن نقص فإن كان عن زايدة فبعد السالم حلديث عبد هللا بن مسعود 
وحديث أيب هريرة يف قصة ذي اليدين فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم سجد بعد السالم فيهما 

كان عن نقص وال   اليت سها فيها وسجود السهو وإنمع زايداتن يف الصالة الزايدة وألجل أن ال جتت
يتصور هذا إال يف ترك الواجب ملاذا؟ ألنه إذا نقص ركناً صار كمن تركه فالبد أن أييت به ومبا بعده 

األول فإذا أتى به ومبا بعده صار فيه زايدة إذًا النقص ال يكون إال يف ترك الواجب مثل ترك التشهد 



ة اإلحرام وما أشبهها هذا يكون مىت؟ قبل و السجود ترك التكبري غري تكبري ترك التسبيح يف الركوع أ
 السالم فإذا نسيه أتى به بعد السالم.
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احلال الثانية اليت تكون قبل السالم إذا شك مع التساوي إذا شك يف عدد الركعات ومل يرتجح عنده 
قل أيضاً وسجد قبل السالم بىن على األ شيء فإنه يبين على األقل وإذا شك هل سجد مرتني أو مرة

من أجل أن ال خيرج من الصالة إال وقد جربها هذا يكون قبل السالم وكذلك أيضاً يكون قبل 
السالم برتك الواجب ويكون بعد السالم يف الزايدة ويف الشك إذا ترجح عنده األمران فاحنصر اآلن 

 راجح.هو القول اليف مسألتني قبل السالم ومسألتني بعد السالم هذا 
املسألة الثالثة ذكر رمحه هللا أنه إذا سجد بعد السالم فإنه يتشهد واستدل ابحلديث الذي قال إنه 
حسن ولكن هللا أعلم حبسنه بل يف صحته نظر وحديث ذي اليدين صحيح أنه مل يتشهد وقياسه 

الصالة  د كسجود صلبرمحه هللا منتقض ألنه قال يف القياس وألنه سجود يسلم له فكان معه تشه
هذا ال شك أنه منتقض طرداً وعكساً أواًل سجود صلب الصالة هل كل سجود بعده تشهد؟ ليس  

كل سجود بعده تشهد إذا قام إىل الثانية ليس فيه تشهد إذا قام إىل الرابعة يف الرابعية ليس فيه 
بري وفيه هب فيه التكتشهد مث هو منتقض يف سجود التالوة على املذهب سجود التالوة على املذ

التسليم ومع ذلك ليس فيه التشهد وهو علل قال ألنه سجود يسلم له فكان فيه التشهد كسجود 
الصالة فتبني أن هذا القياس منتقض ألن سجود التالوة فيه التكبري وفيه التسليم ومع ذلك ال يشرع 

 له التشهد.
يقضه وإن طال الفصل وعلى رأي ت قصريًا فلاملسألة الرابعة إذا نسيه فهل يقضيه نقول إن كان الوق

اخلرقي رمحه هللا إن خرج من املسجد فإنه ال يسجد ألنه مل يتصل ابلصالة وقال شيخ اإلسالم رمحه 
هللا يسجد مىت ذكر ولو طال الفصل ألن السجود جلربان الصالة وقد قال النيب عليه الصالة 

 ا إذا نسي نقول مىت ذكرت فاسجد.ذكرها( فهذ والسالم )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا
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املسألة اخلامسة لو تعمد ترك سجود السهو يعين تركه عمدًا فهل تبطل الصالة؟ يقولون رمحهم هللا 
 الصالة وإن تعمد ترك ما إن تعمد ترك ما قبل السالم بطلت صالته ألنه نقص ما جيب أن يكون يف

واجباً فيها ما بعد السالم كان بعد إنتهاء الصالة وهو واجب هلا وليس بعد السالم فإهنا ال تبطل ألن 
خبالف سجود السهو قبل السالم فإنه واجب فيها وترك الواجب للصالة ال يبطل الصالة خبالف 

ال يبطل الصالة وترك الواجب فيها ترك الواجب فيها أفهمتم القاعدة هذه ترك الواجب للصالة 
وال برتك صالة  لصالة برتك اإلقامة وال برتك األذان ألن هذا واجب للصالةيبطلها وهلذا ال تبطل ا

اجلماعة على القول الراجح ألن ذلك واجب هلا وليس واجباً فيها وتبطل بتعمد ترك التسبيح 
 ا.والتكبري غري تكبرية اإلحرام وكذلك برتك األركان كله

 ال الفصل؟السائل: ما هو الراجح يف مسألة إذا نسي سجود السهو وط
األصحاب رمحهم هللا أنه إذا طال الفصل سقط  الشيخ: يقرب وهللا أعلم أن الراجح ما ذهب إليه

 وال يعيد الصالة، فالصالة التبطل به إال إذا تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السالم.
 

 فصل
وسلم )إذا  حمل سجودمها واحد كفاه أحدمها لقول النيب صلى هللا عليه القارئ: فإن سها سهوين

خر ليجمع السهو كله ولوال ذلك فعله عقيب نسي أحدكم فليسجد سجدتني( وألن السجود إمنا أ
السهو ألنه سببه وإن كان أحدمها قبل السالم واآلخر بعده ففيه وجهان أحدمها جيزئه سجود واحد 

به خبالف الثاين ألنه أسبق وآكد ومل يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه االتيان  لذلك ويسجد قبل السالم
 صلى هللا عليه وسلم )لكل سهو سجداتن( رواه أبو داود. والثاين أييت هبما يف حملهما لقول النيب

 الشيخ: واألقرب القول األول أنه يكفيه سجود واحد ويكون قبل السالم يعين يغلب ما قبل السالم.
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الصالة جيمع السهو كله ولوال ذلك لفعله  وقول املؤلف رمحه هللا إمنا أخر يعين سجود السهو يف آخر
بل الظاهر وهللا أعلم أنه أخر من سببه فيه نظر يعين يف كونه أخر هلذه العلة نظر  عقب السهو ألنه

أجل أن ال خيتل ترتيب الصالة ألنه لو كان يسجد عقب السهو اختل ترتيب الصالة فكان أتخريه 
ذا قد يبدو صحيحاً لكن يقال لو كان كذلك النتقض هو احلكمة أما أنه أخر ليجمع السهو كله فه

 عد السجدة األوىل يف آخر ركعة.فيما إذا مل يكن على اإلنسان إال سهو واحد كما لو سها ب



 
 فصل

القارئ: وليس على املأموم سجود لسهوه فإن سها إمامه فعليه السجود معه ملا روى ابن عمر أن 
ى من خلف اإلمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ليس عل

 متابعته يف السجود وتركه. خلفه( رواه الدارقطين وألن املأموم اتبع إلمامه فلزمه
 

 السائل: إذا كان املأموم ينقص يف الصالة ويزيد فهل يسجد سجود السهو؟
 إلمام التشهد األول.الشيخ: يتحمله اإلمام ألنه ليس على املأموم سجود السهو كما يتحمل ا

 سالم؟السائل: لو سها سهوين خمتلفني قلتم أنه يسجد قبل السالم تغليباً لكن لو سجد بعد ال
 الشيخ: ال أبس ليس عليه شيء.

القارئ: ويسجد املسبوق مع إمامه يف سهوه الذي مل يدركه فإن كان السجود بعد السالم مل يقم 
ه هنا واألول املذهب فإن قام ومل يعلم فسجد اإلمام املسبوق حىت يسجد معه وعنه ال سجود علي

 مضى مث سجد يف آخر صالته قبل سالمه رجع فسجد معه إن مل يكن استتم قائما وإن استتم قائماً 
 ألنه قام عن واجب فأشبه اترك التشهد األول.
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م بعد السالم ال الشيخ: الصحيح القول الثاين الرواية األخرى أن املسبوق إذا كان سجود اإلما
وال ُيكن أن يسلم فنقول إذا  ال إذا سلميسجد معه وذلك لتعذر املتابعة ألنه هنا ال تتم املتابعة إ

سلم اإلمام فقم لقضاء ما فاتك ولو سجد للسهو ولكن هل تسجد الصحيح أنه إن أدركت سهوه 
عدم الوجوب أما  سجدت وإن كان سهوه قبل أن تدخل معه فال سجود عليك وإن مل تعلم فاألصل

الرجوع إال أن يستتم املذهب فعرفتموه املذهب جيب أن يسجد معه وال يسلم فإن قام وجب عليه 
 قائما فإن استتم فال يرجع وعليه السجود ويكون قبل السالم ألنه ترك واجباً.

رك القارئ: وإن استتم قائماً مضى مث سجد يف آخر صالته قبل سالمه ألنه قام عن واجب فأشبه ات
الصالة وإمنا التشهد األول فإن سجد مع اإلمام ففيه روايتان إحدامها يعيد السجود ألن حمله آخر 

سجد مع إمامه تبعاً فلم يسقط املشروع يف حمله كالتشهد والثانية ال يسجد ألنه قد سجد واجنربت 
 صالته وإن مل يسجد مع إمامه سجد وجهاً واحدا.



امه سجد وجهاً واحدًا هذا على ما قال إنه املذهب أما على الشيخ: يقول وإن مل يسجد مع إم
أن نقول هو ال يسجد مع إمامه لكن إذا أهنى صالته فإن كان أدرك سهو  الرواية الثانية فكما علمتم

 اإلمام سجد وإال فال.
القارئ: فإن ترك اإلمام السجود فهل يسجد املأموم فيه روايتان إحدامها يسجد ألن صالته نقصت 

املتبوع مل جيب  هو إمامه ومل جيربها فلزمه جربها والثانية ال يسجد ألنه إمنا يسجد تبعا فإذا مل يوجدبس
 التبع.

الشيخ: هذا الفصل خالصته أن املأموم ليس عليه سجود السهو يعين أنه يتحمله اإلمام كما يتحمل 
سان معه يف الركعة الثانية من اإلمام التشهد األول فيما إذا قام عنه انسياً أو فيما إذا دخل اإلن

 يف الركعة األوىل تبعاً إلمامه.الرابعية فإنه يسقط عنه التشهد األول ويلزمه أن يتشهد 
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املسألة الثانية إذا كان سجود اإلمام قبل السالم وجب عليه اتباعه وال إشكال فيه لقول النيب صلى 
اآلن مأموم ألن اإلمام مل يسلم وإن كان مت به( وأنت إىل هللا عليه وعلى آله وسلم )إمنا جعل اإلمام ليؤ 

السجود بعد السالم فاملذهب أنك تسجد معه لكن بدون أن تسلم مث تقوم فتقضي مث هل يلزمك 
 السجود يف آخر الصالة فيه وجهان:

 الوجه األول أنه يسجد.
صالته فإن   ام مث إذا فرغ منوالثاين أنه ال يسجد والذي رجحنا يف هذه املسألة أنه ال يسجد مع اإلم

كان قد أدرك سهو اإلمام سجد ألن صالته ارتبطت بصالة اإلمام وقد حصل فيها السهو وهو مع 
 إمامه وإال فال سجود عليه.

املسألة األخرية إذا مل يسجد اإلمام فإنه ذكر فيها قولني أحدمها يسجد والثاين ال يسجد والظاهر أنه 
يكون اإلمام سها عن التشهد األول وقام املأموم معه املأموم مثل أن  يسجد إذا كان السهو قد حلق

أما إذا كان السهو مل يلحق املأموم كما لو ترك اإلمام التكبري يف غري تكبرية اإلحرام واملأموم كرب فهنا 
السهو على اإلمام فقط فال يسجد املأموم هذا هو الصحيح يف هذه املسألة الصحيح أن اإلمام إذا 

ه قد حلقك فاسجد وإن مل يلحقك فال تسجد كيف ذلك مثال الذي يلحقك يسجد فإن كان سهو مل 
إذا ترك التشهد األول فإنك سوف تقوم معه فترتكه فإذا مل يسجد فاسجد أنت ومثال الثاين الذي مل 

يلحق املأموم لو نسي أن يقول سبحان ريب األعلى يف السجود أو سبحان ريب العظيم يف الركوع 



ده شك وتردد وبىن على غالب ظنه وكان بناؤه صحيحاً فهنا األمر تعلق د لذلك أو كان عنوسج
 ابإلمام على وجه ال يلحق املأموم فال يسجد إذا مل يسجد اإلمام هذا خالصة الفصل.

 السائل: ما هو مقدار الفصل؟
 الشيخ: الفصل إذا أطلق الشارع أو أطلق العلماء الشيء نرجع فيه إىل العرف

 د ... ابلشرع كاحلرز فبالعرف احددل ما أتى ومل حيدوك
السائل: لواملأموم يصلي مع إمام يقرأ التشهد بعد سجود السهو بعد السالم وهو يعلم فهل يلزمه 

 املتابعة؟
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 الشيخ: نعم إذا كان املأموم ال يرى التشهد بعد سجود السهو واإلمام يراه وجب على املأموم يتابعه.
 

 فصل
ا يف معناها وال يسجد لسهو يف سجود ارئ: والنافلة كالفريضة يف السجود لعموم األخبار وألهنالق

السهو ألنه يفضي إىل التسلسل وال يف صالة جنازة ألنه ال سجود يف صلبها ففي جربها أوىل وال 
ه يسجد لفعل عمد ألن السجود سجود للسهو وألن العمد إن كان حملرم أفسد الصالة وإن كان لغري 

 فال عذر له والسجود إمنا شرع يف حمل العذر.
هذا الفصل واضح أن النافلة كالفريضة يف أنه جيب فيها سجود السهو يف كل ما يبطل عمده  الشيخ:

الصالة وال سجود يف سجود السهو ألننا لو قلنا إن فيه سجودًا ألفضى إىل التسلسل فإذا سجد 
ا يسهو يف الثاين فيلزمه سجود السهو وهذا واضح سها يف السجود األول عليه سجود سهو ورمب

ألمر كما يذكر عن أيب يوسف والكسائي أهنما جلسا عند خليفة فقال الكسائي إن اإلنسان وليس ا
إذا برع يف علم من العلوم مل حيتج إىل غريه إذا صار ابرعاً جيداً يف علم من العلوم مل حيتج إىل غريه 

يف سجود السهو حو مل حيتج إىل الفقه فقال له أبو يوسف أرأيت إن سها فمثاًل إذا كان ابرعاً يف الن
هل جيب عليه سجود السهو؟ قال الكسائي ال جيب قال فمن أين علمته من براعتك يف النحو قال 
من قاعدة النحو أن املصغر ال يصغر لكن هذا غري صحيح وليس دليل لكن ما ذكره املؤلف رمحه 

ن صالة اجلنازة ىل التسلسل كذلك ال سجود يف السهو يف صالة اجلنازة ألهللا هو احلق أنه يفضي إ
 ليست هي ذات ركوع وسجود يف أصلها وال سجود يف صلبها فجربها من ابب أوىل.



املسألة الثالثة ال سجود يف عمد ملاذا؟ ألن العمد إن كان مما يبطل الصالة فإنه ال جيربه السجود وإن  
 .إنه ال حاجة إىل السجود فيه ألن السجود إمنا هو للسهوكان مما ال يبطل الصالة ف

 
 فصل

القارئ: ومن أحدث عمدًا بطلت صالته ألنه أخل بشرطها عمدا وإن سبقه احلدث أو طرأ عليه ما 
 يفسد طهارته كظهور قدمي املاسح وانقضاء مدة املسح.
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ضأ ويبين وهذه الصور يف معناها وبرء من به سلس البول بطلت صالته وعنه فيمن سبقه احلدث يوت
لف من يتم هبم  تصح من حمدث يف عمد وال سهو وله أن يستخواملذهب األول ألن الصالة ال

الصالة وعنه ليس له ذلك ألن صالته ابطلة واملذهب األول ألن عمر حني طعن أخذ بيد عبد 
مل يستخلف فاستخلف  الرمحن بن عوف فقدمه فأمت هبم الصالة فلم ينكره أحد فكان إمجاعا وإن

 الصالة ألن اجلماعة ألنفسهم أو صلوا وحداانً جاز قال أصحابنا وله أن يستخلف من مل يكن معه يف
النيب صلى هللا عليه وسلم دخل يف صالة أيب بكر ومل يكن معه فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر 

يتشهدون وقام هو فأمت صالته مث وإن كان مسبوقاً ببعض الصالة فتمت صالة املأمومني قبله جلسوا 
اخلوف فاملأمومون أوىل  أدركهم فسلم هبم وال يسلمون قبله ألن اإلمام ينتظر املأمومني يف صالة

 ابنتظاره.
 الشيخ: هذا الفصل يتضمن مسائل:

أواًل من أحدث عمدًا يف صالته بطلت ألنه أخل بشرطها وال حيل له أن حيدث عمدًا إال أن خياف 
لو احتبست الريح فخاف منها ضررًا فأحدث فهنا ال إمث عليه لكن ينبغي يف هذه احلال أن ضررًا كما 

الصالة قبل احلدث حىت حيدث وهو ليس يف صالة ألن اخلروج من الصالة ينوي اخلروج من 
الحتباس البول أو الغائط أو الريح جائز فينوي اخلروج من الصالة مث حيدث وإن سبقه احلدث يعين 

منه البول بدون اختياره أو الريح بدون اختياره أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي أنه خرج 
ء مدة املسح هذه املسألة سبق أن القول الصحيح أن ظهور قدم املاسح ال يبطل املاسح وانقضا

وضوءه وأن انقضاء املدة مدة املسح ال ينقض الوضوء وعلى هذا فلو متت املدة وهو يف الصالة 



تمر يف صالته وكذلك لو ظهر بعض القدم أو كل القدم فليستمر يف صالته ألن القول الراجح فليس
 نتقض بتمام املدة وال بظهور شيء من القدم.أن الوضوء ال ي

(2/7) 

 

املسألة الثالثة يقول أو برء من به سلس البول بطلت الصالة ووجهه أن طهارة من به سلس البول 
ة الضرورة كان البول لسلس صار الواجب أن يتطهر من جديد ألن طهار طهارة ضرورة فإذا انقطع ا

خيرج لكن عفي عنه للضرورة فلما امتنع وتوقف صار البد أن يتوضأ من جديد والصحيح يف هذه 
املسألة أنه ال ينتقض وضوؤه ألنه حدث له حال أكمل من احلال األوىل احلال األوىل متطهر واحلدث 

ه حدث دائم يبطل الوضوء فما هو الدليل على أن احلدث إذا توقف ممن بخيرج واآلن احلدث توقف 
ليس هناك دليل فالصواب يف هذه املسائل الثالث ظهور قدمي املاسح وانقضاء املدة وبرء من به 

 سلس البول أن ذلك ال ينقض الوضوء وإذا مل ينقض مل يبطل الصالة.
ا سبقه ورة يف معناها والصواب أنه ال يبين وأنه إذقال وعنه فيمن سبقه احلدث يتوضأ ويبين وهذه الص

احلدث بطل وضوؤه وبطلت صالته واستأنفها من جديد قال واملذهب األول ألن الصالة ال تصح 
من حمدث يف سهو وال عمد لكن يف مسألة من سبقه احلدث الصحيح أن املذهب أن الصالة تبطل 

ف حدثه الدائم فالصحيح أن صالته صحيحة وجيب عليه اخلروج ويتوضأ من جديد، وأما من توق
وضوءه ال ينتقض مث تعرض املؤلف يف املسألة الثالثة إذا كان إماماً فهل يستخلف من يتم هبم وأن 

الصالة؟ املذهب يستخلف، املذهب عند املتأخرين ال يستخلف إذا سبقه احلدث بل إذا سبقه 
جديد مثاله إمام يصلي ابلناس ويف أثناء احلدث انصرف وانصرف املأمومون وابتدؤوا الصالة من 

الة خرج منه ريح فهنا نقول عن صالته إهنا بطلت لكن صالة الذين خلفه هل تبطل؟ يقول فيها الص
 روايتان:

 الرواية األوىل أن صالهتم ال تبطل.
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 ألنه ال حاجة والرواية الثانية أن صالهتم تبطل فإذا قلنا إن صالهتم تبطل فإنه ال يستخلف هبم أحداً 
س له أن يستخلف ألن صالته لالستخالف إذا بطلت الصالة ولذلك قال وعنه ليس له ذلك أي لي



ابطلة واملذهب األول ألن عمر رضي هللا عنه حني طعن أخذ بيد عبد الرمحن بن عوف فقدمه فأمت 
حلدث فإن صالته هبم الصالة فلم ينكره أحد فكان إمجاعاً وهذا هو الصحيح أن اإلمام إذا سبقه ا

يفعل قال املؤلف إن مل يستخلف تبطل ويقول ملن وراءه اي فالن تقدم فأمت هبم الصالة فإن مل 
فاستخلف اجلماعة ألنفسهم أو صلوا وحداانً جاز يعين إذا مل يستخلف فإن قدم اجلماعة واحدًا 

ستخلف إال من كان منهم يتم هبم فذاك املطلوب وإال أمتوا وحداان وإذا استخلف فهل نقول ال ي
و يف حال حدثه فقال اي فالن تعال  معهم يف الصالة؟ اجلواب ال ليس هو شرط لو أن رجاًل دخل وه

كمل هبم الصالة صح بدليل أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم استخلفه أبو بكر يف أثناء 
سمبق اإلمام اجلديد  الصالة والنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل يكن معهم من أوهلا فإن

لو اتبعوه لزادوا يف صالهتم ولكن إذا أمتوا  املستخلف ببعض الصالة فإن املأمومني ال يتابعونه ألهنم
الصالة جلسوا وانتظروا كما قال املؤلف رمحه هللا مث إذا وصل إليهم وأدركهم سلم هبم قال وال 

كن للمأموم أن ينفرد عن إمامه إال يسلمون قبله ووجه ذلك أن صالته صحيحة وهو إمامهم وال ُي
 أعلم.لسبب شرعي فينتظرونه مث يسلموا به وهللا 
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 ابب
 ما يكره يف الصالة

القارئ: يكره االلتفات لغري حاجة ألن عائشة قالت سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 
 ة الرجل( حديث صحيحلسه الشيطان من صالالتفات الرجل وهو يف الصالة فقال )هو اختالس خيت

وال تبطل الصالة به ما مل يستدر جبملته أو يستدبر الكعبة وال يكره للحاجة ألن سهل بن احلنظلية 
قال جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إىل الشعب قال وكان بعث أنس بن أيب 

ليه وسلم ول هللا صلى هللا عهللا عنهما كان رس مرثد طليعة رواه أبو داود وقال ابن عباس رضي
 يلتفت ُييناً ومشاال وال يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي.

الشيخ: هذه الفقرة فيها بيان حكم االلتفات يف الصالة وليعلم أن االلتفات يف الصالة نوعان التفات 
مكروه واستدل ؤلف رمحه هللا أنه ابلقلب والتفات ابجلسد والكالم هنا عن االلتفات ابجلسد فذكر امل

النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد( يعين سرقة بقول 
يسرقها الشيطان من صالة العبد وهذا التعليل كما ينطبق على االلتفات اجلسدي ينطبق على 



ا كتب له من ن اإلنسان ينصرف ومااللتفات القليب ألن الشيطان يصد القلب عن الصالة حىت أ
إال البعض لكن إمنا كان يكره االلتفات ابجلسد ألن التحرز منه ال يشق خبالف االلتفات صالته 

ابلقلب فإن التحرز منه يشق وهلذا ال يكره لإلنسان إذا حصل على قلبه وسواس أو حديث نفس 
 لكنه ال ينبغي أن يسرتسل معه ألنه ينقص صالته هذه مسألة.

بعنقه فقط أو استدبر القبلة بطلت صالته لفوات شرط من التفت جبملته ليس  ملسألة الثانية إذاا
 شروط الصالة.
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املسألة الثالثة االلتفات املكروه إذا كان حلاجة فإن الكراهة تزول وقد قال الفقهاء رمحهم هللا قاعدة 
التحرمي من ابب إال إذا كان  حلرام ابحلاجةاملكروه تزيله احلاجة واحلرام تزيله الضرورة وال يستباح ا

حترمي الوسائل فإنه يباح للحاجة واحلاجة دون الضرورة الضرورة تعين أن اإلنسان يناله الضرر إذا مل 
يفعل واحلاجة تعين أن اإلنسان حمتاج لذلك لكن بدون ضرورة مثال احملرم حترمي الوسائل وتبيحه 

ن وجه املرأة يف األصل ليس بعورة لكن مي الوسائل أللكنه حمرم حتر احلاجة نظر الرجل إىل املرأة حرام 
ملا كان ذريعة ووسيلة إىل الفتنة والفاحشة صار حراماً وملا كان حراماً حترمي الوسيلة جاز للحاجة مثال 

احلاجة اخلطبة مثال احلاجة الشهادة لو أراد أن يشهد على عني املرأة فله أن ينظر وجهها مثال 
يف وجهها يف عينها يف أنفها يف فمها جاز للرجل أن ينظر إليه ألن  يف املرأة داءلدواء لو كان احلاجة ا

حترمي نظر الوجه حترمي وسائل فأابحته احلاجة ومثال ذلك أيضاً العرااي، العرااي مستثناة من حترمي راب 
وهو األكرب  قصود ابلتحرميالفضل ألن راب الفضل ممنوع لكونه وسيلة لراب النسيئة وراب النسيئة هو امل

هو األصل وهلذا جاء يف حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنه )إمنا الراب يف النسيئة( فحصل الراب يف و 
النسيئة حىت إن ابن عباس رضي هللا عنهما أخذ هبذا احلديث وصار يبيح راب الفضل ويقول جيوز 

ة رجع رضي هللا ره بعض الصحابا بعد ملا انظلإلنسان أن يبيع صاعاً بصاعني لكن يدًا بيد إال أنه فيم
عنه والشاهد من هذا أن نقول االلتفات املكروه تبيحه احلاجة وهو ابلعنق والرأس وليس ابجلسد، 

االلتفات ابجلسد حمرم ويبطل الصالة إذًا تبيحه احلاجة، احلاجة مثل اإلمام سها وال يدري البعيد يف 
إلمام قعد أو قام افرض أنه فت لينظر هل افأراد أن يلت طرف الصف ال يدري هل هو قام أو قعد

سها عن التشهد األول وال يدري املأموم هل استتم قائماً فاستمر أو مل يستتم فرجع فأراد أن يلتفت 
 فال أبس ومثل أن يستأذن



(2/11) 

 

 عليه إنسان ومل يعرف صوته وأراد أن يلتفت لينظر من هو واحلاجات كثرية املهم أنه تبيحه احلاجة.
هللا صلى هللا عليه وسلم )ما ابل  قارئ: ويكره رفع البصر ملا روى البخاري أن أنساً قال قال رسولال

أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن عن ذلك أو 
 لتخطفن أبصارهم(.

ن غرائب االستدالل أن حيكم الشيخ: رفع البصر إىل السماء يف الصالة يقول املؤلف إنه مكروه وم
عليه مبا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب ألن النيب صلى هللا  على هذا الفعل أبنه مكروه مث يستدل

عليه وسلم قال )ما ابل أقوام( وهذا االستفهام لإلنكار )يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم( 
فن أبصارهم( هل ُيكن أن يرد مثل هذا فاشتد قوله يف ذلك حىت قال )لينتهن عن ذلك أو لتخط

شيء مكروه؟ ال ُيكن وهلذا الصحيح أن رفع البصر إىل السماء واإلنسان الوعيد وهذا اإلنكار على 
يصلي حرام بل من كبائر الذنوب ملاذا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم توعد عليه وهذا مثل قوله 

قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار أو جيعل  فيمن رفع قبل اإلمام )أما خيشى الذي يرفع رأسه
ار( فهو من كبائر الذنوب ولكن لو رفع رأسه وهو يصلي فهل تبطل صالته مجهور صورته صورة مح

العلماء على أهنا ال تبطل وأصل ذلك أهنم يرون أنه مكروه واملكروه ال يبطل الصالة وقال ابن حزم 
نه فعل حمرم منهي عنه خبصوصه يف الصالة والقاعدة أن ما ومجاعة من العلماء بل تبطل الصالة أل

نه خبصوصه يف العبادة يكون مبطاًل هلا وعللوا بعلة أخرى قالوا إن اإلنسان جيب أن يويل وجهه هني ع
( فعرب هللا عن الكل ابلوجه فالوجه إذاً  دِّ احْلََرامِّ شطر املسجد احلرام )فـََولِّّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِّ

بصر رفع الرأس وقد ال يلزم ابلذات فإذا رفع بصره إىل السماء فالغالب أنه يلزم من رفع ال مقصود
لكن الغالب، فإذا رفع بصره إىل السماء هكذا أين وىل وجهه؟ واله السماء فتبطل صالته فجعلوا 

 ذلك مبطاًل للصالة لوجهني:
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 الوجه األول أنه منهي عنه خبصوص الصالة.
و قول قوي جداً قول الظاهرية يف هذه ه خالف ما أمر هللا به من استقبال القبلة ابلوجه وهوالثاين أن



اجلمهور أبنه حرام وويف بطالن الصالة ال أجزم أبن أقول إهنا ابطلة وأنه جيب  املسألة أقوى من قول
لناس اآلن عليه أن يعيد لكن ال أشك أنه حرام بل من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه كثري من ا

 نراهم إذا قالوا مسع هللا ملن محده رفع اإلنسان رأسه حىت يكاد خيصر ظهره إىل الوراء وهذا خطأ.
قارئ: ويكره أن يصلي ويده على خاصرته ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن ال

 يصلي الرجل خمتصرا متفق عليه.
ا هنى؟ يف رواية أخرى ألنه فعل اليهود وكأن اليهود يف الشيخ: اخلاصرة فوق احلقوين لكن ملاذ

ا يكون فعلهم اختصاراً رأيت كثريًا من صالهتم يضعون أيديهم على خاصرهتم فيه أانس اآلن يكادو 
الناس إذا وضع يده اليمىن على اليسرى يضع على اخلاصرة اليسرى سألنا بعضهم مرة من املرات 

ن اليسار فيضعوهنا على قلوهبم فنقول عادة اإلنسان يضع يده على وقلنا ملاذا قال ألن القلب هنا م
( فالغالب أن اإلنسان إذا كان خائفاً يضع يده قلبه إذا كان خائفاً )َواْضممْم إِّلَْيَك َجنَ  اَحَك مَِّن الرَّْهبِّ

 هكذا أما إنه يضع يده على جنبه فهذا خطأ ولذلك أان أنصحكم إذا رأيتم أحدًا على هذه احلال أن
ترشدوه ألهنم ال يفعلون ذلك إال تعبدًا لكن على جهل واملتعبد على جهل هدايته سهلة املشكلة 

 يظنه علماً وليس بعلم هذا البالء.املتعبد على ما 
السائل: أخربين من انقش أحد الذين يضعون يدهم على خاصرهتم فشبهة هذا الرجل أبن هذا فعل 

عنه وأرضاه وضع يده على خاصرته ُيسك أحشاءه وقال: عمر رضي هللا عنه عندما طعن رضي هللا 
 عمر له سنة متبعة؟

نطالبه ابلدليل واثنياً نقول إذا طعنت من ها هنا فضع  الشيخ: صدق عمر له سنة متبعة لكن أوالً 
 يدك على هذه هذا متام االقتداء.
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ى هللا عليه وسلم )أمرت أن القارئ: ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه لقول النيب صل
  ثواب( متفق عليه.أسجد على سبعة أعظم وال أكف شعرًا وال

أيضاً مما يكره أن يكف شعره وهذا فيما كان معهودًا يف عهد النيب صلى هللا عليه وعلى الشيخ: هذا 
ن آله وسلم أن الرجال يطلقون شعور رؤوسهم فيكره أن اإلنسان يكف شعره ملاذا؟ من أجل أن يكو 

ساجدًا على األرض كما كانت بقية األعضاء فيقال ملاذا ترفع شعرك ملاذا تكف؟ اجلبهة أشرف من 
شعر ومع ذلك تعفر هبا األرض فكيف ترفع شعرك؟ هذا قد ينبئ عن نوع من االستكبار أن ينال ال



بل جيعل  شعرك األرض فيغرب هبا كذلك أيضاً أو ثيابه، ثيابه يعين يرفع ثوبه عند السجود يكره ذلك
والكف  ثوبه على إطالقه ألنه رمبا إذا جعل إطالقه يفرتش على األرض من الثوب أكثر مما إذا كفه

نوعان كف من اليمني إىل اليسار أو اليسار لليمني وكف مبعىن التشمري يعين الرفع وكالمها مما ال 
 ينبغي.
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ا على ما هو عليه واختلف العلماء هل قال أو يشمر كميه يعين يفسخهما هكذا يرفعهما بل يدعهم
هو عن قصد هذا الفعل  ن اإلنسان قد فعله لعمل قبل الصالة أو أن النهي إمناهذا مكروه ولو كا

عند الصالة؟ بعض العلماء يقول النهي إمنا هو عن تقصد الفعل عند الصالة أما لو كان اإلنسان قد 
ط شعره بعضه ببعض لعمل قبل الصالة فإن هذا ال مشر أكمامه أو رفع ثوبه لعمل قبل الصالة أو رب

إذا كان قد حصل من قبل فال أبس يكره وهذا هو الظاهر أنه إمنا يكون عن تقصد هذا الفعل وأما 
به ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أمرت أن أسجد وأن ال أكف( وقت الصالة أو وقت 

ري من العمال اآلن جتده قد مشر ثوبه ال سيما الذين السجود وأما ما كان قبل ذلك فإنه ال أبس به وكث
اء يف البساتني جتده قد مشر ثوبه فهذا ال يعملون فيما سبق يف الطني وما أشبه ذلك أو يف سقاية امل

أبس به ومثل ذلك لو كان الثوب مشمرًا حسب العادة ألن بعض الناس يكون ثوبه مشمراً حبسب 
نصف الساق فهو يف احلقيقة مشمر وكذلك بعض الناس يعتادون  العادة فمثاًل إذا كان الثوب إىل

فهذا أيضاً ال يكره وبعض الناس تكون أكمام يده الثياب القصرية املشمرة وإن كان السروال انزاًل 
قصرية هذا أيضاً ال يدخل فما كان أبصل اخلياطة والتفصيل فهذا غري داخل يف هذه املسألة لكن 

 فياً مث أراد اإلنسان أن يكفه عند السجود فهذا هو الذي فيه النهي.الكالم ما كان راهياً را
 السائل: هل الشماغ يلحق بكف الثوب؟

 يخ: الناس يلبسون الشماغ على صفات متعددة فهذا نوع من اللبس ما يدخل يف احلديث.الش
ارث يصلي القارئ: ويكره أن يصلي معقوصاً أو مكتوفا ملا روي أن ابن عباس رأى عبد هللا بن احل

ورأسه معقوص فحله وقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )إمنا مثل هذا مثل الذي 
 ي وهو مكتوف( رواه مسلم واألثرم.يصل
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الشيخ: املعقوص يعين لف الشعر هكذا وكان الصحابة فيما سبق رؤوسهم ابقية وهلذا قال )ال أكف 
يه هكذا فالعقص من ه واملكتوف معناه الذي وضع يديه على كتفشعرًا وال ثوابً( هذا هو عقص

أوصاف الشعر إنسان عنده شعر كثري يعقده ويعقصه ألن املشروع يف الشعر أن تبقيه حىت يسجد 
 معك على األرض إذا كان يصل إىل األرض.

 السائل: ما حكم إذا ضفره كما يفعله النيب صلى هللا عليه وسلم؟
 أو طرف الرأس أو فوق الرقبة.و معقوص مسرتسل بل يكون فوق رأسه مثاًل الشيخ: املضفر ليس ه

القارئ: ويكره أن يشبك أصابعه ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجاًل قد شبك أصابعه 
يف الصالة ففرج بني أصابعه رواه ابن ماجة ويكره فرقعة األصابع ملا روى علي بن أيب طالب أن 

نت يف الصالة( رواه ابن ماجه ويكره هللا عليه وسلم قال )ال تقعقع أصابعك وأرسول هللا صلى 
 الرتوح ألنه من العبث.

 الشيخ: املؤلف رمحه هللا ذكر عدة مسائل:
املسألة األوىل: يكره تشبيك األصابع واستدل أبن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )رأى رجالً 

ازع يف االستدالل هبذا أصابعه( رواه ابن ماجه لكن قد ينازع من قد شبك أصابعه يف الصالة ففرج بني
احلديث ألنه جمرد فعل ومل يقل ال تشبك فيقال إن النهي عن التشبيك ورد فيمن سبق إىل الصالة أن 
 ال يشبك بني أصابعه وإذا كان هذا فيمن سبق إىل الصالة فمن كان يف صلب الصالة من ابب أوىل.

ىت يكون هلا صوت ووجهه ظاهر فإنه ة فهي فرقعة األصابع يعين غمز األصابع حوأما املسألة الثاني
من العبث وإذا كان اإلنسان مع اجلماعة أدى ذلك إىل أن يشوش على الناس وأما الرتوح وهو أن 

يرتوح اإلنسان ابملروحة فإنه مكروه ألنه من العبث لكن إذا كان حلاجة كما لو كان يف غم شديد وحر 
القاعدة عند أهل العلم أن املكروه تبيحه احلاجة، تاج إىل أن يرتوح ابملروحة فال أبس ألن شديد واح

 ولو تروح بعمامته أي حركها مثلها يكره إال حلاجة.
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القارئ: ويكره ويكره أن يعتمد على يده يف اجللوس ملا روى ابن عمر قال هنى رسول هللا صلى هللا 
 وهو يعتمد على يده رواه أبو داود.عليه وسلم أن جيلس الرجل 

: يعين يعتمد على يده يف األرض جيعل يده على األرض ويعتمد عليها لكن لو دعت احلاجة الشيخ



إىل ذلك فال أبس مثل أن يشق عليه اجللوس منتصباً فيضع يديه ليعتمد عليها فإن هذا حاجة ال 
 أبس هبا.

ا قام ل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذالقارئ: ويكره مسح احلصى ملا روى أبو داود قا
 أحدكم يف الصالة فإن الرمحة تواجهه فال ُيسح احلصى( من املسند.

الشيخ: واحلصى هو الذي تسرت به األرض وكان مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم مفروشاً ابحلصباء 
مثل أن يكون أمامه عند  وهي احلصى فال ُيسحها اإلنسان لكن إذا دعت احلاجة إىل ذلك فال أبس

تاج إىل مسح احلصاء من أجل التسوية فهذا ال أبس به ألنه حاجة وقوله )فإن السجود حفرة فيح
الرمحة تواجهه( هذا يشبه قول النيب عليه الصالة والسالم )إن هللا تعاىل قبل وجهه( فإن هللا إذا كان 

 قبل وجهه فإن رمحة هللا قريب من احملسنني.
فاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يكثر مسح جبهته لقول ابن مسعود إن من اجلالقارئ: أن 

 يفرغ من الصالة.
الشيخ: وألنه ال حاجة إليه فيكون من العبث لكن لو قال قائل إذا كنا نصلي على رمل فالعادة أن 

ذلك؟ الرمل يلصق ابجلبهة ورمبا يتناثر على العني فهل يل أن أمسحه كلما سجدت خوفاً من 
 فاجلواب نعم ألنه حاجة.

كره النظر إىل ما يلهيه ملا روت عائشة قالت صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القارئ: وي
مخيصة هلا أعالم فقال )شغلتين أعالم هذه اذهبوا هبا إىل أيب جهم بن حذيفة وائتوين أبممبجانيته( متفق 

 عليه.
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فإنه يكره أن ينظر إليه أما الذي أمامه ء كان أمامه أو على َمْسَجده الشيخ: قوله إىل ما يلهيه سوا
ى اجلدار وأما الذي يف َمْسَجده فكما فمثل ما يكتب يف جدران القبلة سواء كان معلقاً أو منقوشاً عل

يوجد يف بعض فرش املساجد تكون موشاة أي فيها الوشي فإذا نظر اإلنسان إليها أهلته لكن أحياانً 
تاد اإلنسان هذا الشيء فإنه ال يتلهى به ألن اإلنسان أول ما ينظر إىل هذا املوشى فإنه يفكر إذا اع

 ال يهتم به فاحلكم يدور مع العلة وجودًا وعدماً. فيه وينظر فيه لكن إذا داوم عليه فإنه
عنا  القارئ: ويكره أن يصلي وبني يديه ما يلهيه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة )أميطي

 قرامك هذا فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل يف صاليت( رواه البخاري.



وأن يعتدل قائماً على قدميه إال أن ويكره كثرة التميل لقول عطاء إين ألحب أن يقل فيه التحريك 
يكون إنساانً كبريًا ال يستطيع ذلك فأما التطوع فإنه يطول على اإلنسان فالبد من التوكئ على هذا 

 لى هذا مرة وكان ابن عمر ال يفرج بني قدميه وال ُيس إحدامها ابألخرى ولكن بني ذلك.مرة وع
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الشيخ: التميل يعين أن يعتمد مرة على الرجل اليمىن ومرة على الرجل اليسرى هذا يف الفريضة 
ال املفصل مكروه ألنه حركة ال داعي هلا والغالب أهنا ال تشق على الشاب ألن أكثر ما يمقرأ هو طو 
ي تطول فيه وهذا ال يشق على الشاب حبيث حيتاج إىل املراوحة بني قدميه لكن الكبري أو النفل الذ

القراءة ال حرج عليه أن يراوح بني قدميه بل يستحب ذلك إذا كان هذا أريح له يف الصالة ألنه رمبا 
ح بينهما مرة على هذا ومرة إذا اعتمد على القدمني مجيعاً مع طول القيام تتعب القدمان فإذا راو 

يستطيع ذلك فأما التطوع فإنه  على هذا هان عليه وهلذا استثىن قال إال أن يكون إنساانً كبريًا ال
يطول اإلنسان فال بد أن يتوكأ على هذه مرة وهذه مرة وأما قوله وكان ابن عمر ال يفرج بني قدميه 

ل القيام يف حال القيام ال تفرج بني القدمني وال ُيس إحدامها ابألخرى ولكن بني ذلك فهذا يف حا
القدمني على حاهلما بدون ضم وال فتح وال وال تلصق بينهما ولكن بني ذلك أي أنك جتعل موضع 

فرق يف هذا بني اإلنسان الذي يصلي مع اجلماعة أو الذي يصلي وحده أو اإلمام كلهم جيعلون 
فعله بعض الناس اقتداًء ابلصحابة كما زعم أنه يفتح القدمني على طبيعتهما ال فتح وال ضم وأما ما ي

ني منفرجاً فهذا خالف السنة كان الصحابة يلصق اإلنسان  قدميه فتحاً شديدًا حىت يبقى ما بني الكتف
كعبه بكعب أخيه ومنكبه مبنكبه وهذا يدل على الرتاص وليس يدل على أنك تفتح القدمني حىت 

 تلصقها بكعب أخيك.
 ديث )فإن الرمحة تواجهه( كيف تواجهه؟السائل: يف احل

هللا قبل وجهك( وتواجه املصلي يعين  الشيخ: هذا مثل ما قلت لك كقوله صلى هللا عليه وسلم )إن
إهنا جتاهه ومناسبة الرمحة مع عدم مس احلصى ألن اإلنسان إذا صار ُيسح احلصى فإنه يكون عابثاً 

 وقد حيمَْرم الرمحة بسبب هذا العبث.
 إذا احتاج اإلنسان فتح قدميه يف الصالة حىت يسد الفرج؟ السائل:
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الشيخ: ليس سد الفرج بفتح القدمني وإمنا سد الفرج ابلرتاص وأما إذا كان الذي أمامه له كتفان 
كان عادي فالغالب أن اإلنسان   واسعان حبيث يكون كاهلرم املقلوب هنا حيتاج إىل فتح قدميه أما إذا

 الغالب. اً طبيعياً تكون قدماه على حذاء منكبيه هذاإذا وقف وقوف
 السائل: ما رأيكم يف طريقة املؤلف يف االستدالل بقول عطاء وهو من التابعني؟

الشيخ: أقوال التابعني يستأنس هبا وليست حبجة لكنه يستأنس هبا ألن عطاء بن أيب رابح عامل كبري 
 عروف.م

 محد وقال هو من فعل اليهود.القارئ: ويكره تغميض العني نص عليه أ
لعني مكروه يف حال الصالة ألنه من فعل اليهود وألن للعينني وظيفة وهو النظر إىل الشيخ: تغميض ا

موضع السجود فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة وألن ظاهر حال النيب عليه الصالة والسالم أنه 
ميصة نظرة وهذا يدل على أنه ال يغمض ه حلديث عائشة السابق أنه نظر إىل أعالم اخليفتح عيني

لكن لو فرض أنه حدث شيء حيتاج معه إىل تغميض العينني مثل أن يصلي يف بيته فأتى أحد  عينيه
الصبيان فجعل يتجول بني يديه ففي هذه احلال رمبا يكون التغميض أدعى للخشوع ويسأل بعض 

ه هذا من الشيطان هو الذي جيعلك أان إذا غمضت عيين كان أدعى للخشوع فيقال لالناس يقول 
ملكروه وأنت تعتقد أن هذا أدعى للخشوع فعود نفسك فتح العينني مع مراعاة اخلشوع تفعل هذا ا

 وأما أن تفعل املكروه من أجل احلصول على اخلشوع فهذا ليس مبسوغ لك.
إال ما كان خبشوع الصالة وال تبطل الصالة بشيء من هذا القارئ: ويكره العبث كله وما يذهب 

 عماًل كثريا.
 

 حلديث الغريب؟السائل: ما حكم ا
 الشيخ: الغريب قد يكون صحيح أمل تعلم أن حديث )إمنا األعمال ابلنيات( غريب.

 
 فصل

 القارئ: وال أبس بعدِّ اآلي والتسبيح ألنه روي عن طاووس واحلسن وابن سريين.
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أبنه ال  ه روي عن طاووس واحلسن وابن سريين قد علمتمالشيخ: أواًل استدالل املؤلف رمحه هللا أبن
لتسبيح واآلي إال إذا دعت حجة مبا قاله التابعي لكنه يستأنس به والصحيح أنه يكره أن يعد ا

احلاجة إىل ذلك وذلك ألن عدها حركة واألصل يف احلركات يف الصالة الكراهة إال ما دعت احلاجة 
أبس وإال فال واملراد التسبيح الذي يف الصالة أما التسبيح الذي إليه فإن دعت احلاجة إىل ذلك فال 

ح بيمينه وال أبس به ألنه طويل وألن اإلنسان بعدها فإن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعقد التسبي
 يف غري الصالة فله أن يتحرك.

ألسودين يف الصالة القارئ: وال أبس بقتل احلية والعقرب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل ا
 احلية والعقرب.

ون بعض الشيخ: األسودان الواقع أن السواد يف العقرب فقط لكن هذا من ابب التغليب ورمبا تك
احليات سوداء لكن غالب احليات ليست سودًا فإن قال قائل قول املؤلف وال أبس بقتل مث استدل 

ة فكيف يكون هذا حيكم ابإلابحة ورفع أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتل األسودين يف الصال
الم هنا على البأس مث يستدل مبا فيه األمر؟ فاجلواب أن يقال إن أمر الرسول عليه الصالة والس

سبيل اإلابحة ألن األصل يف املصلي أن ُينع من احلركة لكن هذه حركة ألمر مقصود لكن ما مل 
 ع ألن اإلنسان مأمور أبن يدافع عن نفسه.هتامجه فإن هامجته احلية أو العقرب وجب عليه الدفا 

 السائل: التسبيح عبادة هلل ملاذا يعده يف الصالة؟
حمتاج إىل عدده لكونه إماماً وخيشى أن يطيل على الناس مثالً أو ألنه  الشيخ: ُيكن يعد وقد يكون

 أشبه ذلك. يريد أن تكون صالته متناسبة فيعد مثالً سبحت يف الركوع عشرًا يف السجود عشرًا وما
القارئ: وإن قتل القملة فال أبس ألن عمر كان يقتل القمل يف الصالة رواه سعيد، قال القاضي 

 أوىل وال أبس ابلعمل اليسري للحاجة ملا قدمنا.والتغافل عنها 
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ة الشيخ: قوله التغافل عنها أوىل ما مل تشغله، أحياانً ما ُيكن يتغافل عنها تؤذيه وقتلها أقل حرك
التغافل عنها أوىل ألن اإلنسان  بكثري مما إذا أشغلت قلبه لكن احلكة بدون قمل هي اليت نقول إن

إذا تغافل عنها سكنت لكن إذا حكها انفتح عليه ابب آخر إذا حك الكتف حكه الظهر وإذا حكه 
اإلنسان  جاء البطن وهكذا لكن إذا تغافل عنها هدأت أما إذا كان قماًل فإن القمل البد أن يسلم

 كانت ال تشغله أو جمرد حكة.  من شره ويدافعه ويقتله إذاً كالم القاضي صحيح فيما إذا



 
 فصل

القارئ: فإن تثاءب يف الصالة استحب له أن يقضم فإن مل يقدر وضع يده على فيه لقول النيب صلى 
فيه فإن الشيطان  هللا عليه وسلم )إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع( ويف رواية )فليضع يده على

يساره أو حتت قدمه فإن كان يف املسجد يدخل( وهذا حديث حسن، وإن بدره البصاق بصق عن 
بصق يف ثوبه وحك بعضه ببعض ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة 

أمامه أحيب أن املسجد فأقبل على املسجد فقال )ما ابل أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع 
ن يساره أو حتت قدمه فإن مل جيد فليقل يستقبل فيتنخع يف وجهه وإذا تنخع أحدكم فليتنخع ع

 هكذا( ووصف القاسم فتفل يف ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم.

(2/22) 

 

 الشيخ: يف هذا احلديث دليل على أنه ال جيوز لإلنسان أن يبصق يف الصالة بني يديه ألنه يقوم بني
ة والسالم هبذا املثل إىل أنه يدي هللا عز وجل وهللا تعاىل قبل وجهه وقد أشار النيب عليه الصال

خالف األدب فإن أحدًا من الناس ال يرضى أن يقوم شخصاً أمامه مث يتنخع أمامه هذا من سوء 
دليل على أن  األدب العظيم فإذا كان هذا فيما بني املخلوقني فكيف فيما بني اخلالق واملخلوق وفيه

على أنه ال جيوز أن يتنخع يف املسجد لقوله النخامة طاهرة لقوله )أو حتت قدمه( وفيه دليل أيضاً 
)فإن مل جيد فليقل هكذا( معناه إن مل جيد حمالً صاحلاً مثل أن يكون يف املسجد فإنه ال جيوز أن يتنخع 

ملسجد خطيئة( وفيه دليل على أنه جيوز فيه لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )البصاق يف ا
ه من أجل التعليم ألن كون اإلنسان يبصق أمام الناس يف ثوبه وحيك للعامل أن يصنع ما يستحىي من

 بعضه بعض قد يكون مستكرهاً لكن إذا كان ألجل التعليم فإنه ال أبس به.
النيب صلى هللا عليه وسلم وهو  القارئ: وإن سملِّّم على املصلي رد ابإلشارة ملا روى جابر قال أدركت

 غ دعاين وقال )إنك سلمت علي آنفاً وأان أصلي( متفق عليهيصلي فسلمت عليه فأشار إيل فلما فر 
 الشيخ: لكن إذا خاف أن يكون املصلي جاهاًل وأنه لو سلم عليه لرد عليه السالم فال يسلم.

 
 ابب

 اجلماعة



مكتوبة ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا القارئ: اجلماعة واجبة على الرجال لكل صالة 
الذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب مث آمر رجالً فيؤم الناس مث عليه وسلم قال )و 

أخالف إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار( متفق عليه وليست شرطاً للصحة 
صالة اجلماعة على صالة الفذ خبمس وعشرين درجة( متفق لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )تفضل 

 عليه.
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الشيخ: قال املؤلف ابب اجلماعة يعين اجلماعة يف الصالة مث بني حكمها رمحه هللا وقال اجلماعة 
ب عليهن صالة اجلماعة ال واجبة على الرجال لكل صالة مكتوبة فخرج بقيد الرجال النساء فال جت

القيام يف ليايل رمضان واجلماعة يف  الرجال وخرج بقوله لكل صالة مكتوبة مجاعةمنفردات وال مع 
صالة الكسوف واجلماعة يف صالة االستسقاء فإهنا ليست واجبة مث استدل ابحلديث وهو أن النيب 

و القول األول وهو قول وسط بني صلى هللا عليه وسلم إىل آخره وهذا القول الذي ذكره املؤلف ه
 قولني:

أن من ترك اجلماعة بال عذر فصالته ابطلة وهذا قول الثاين أن اجلماعة شرط لصحة الصالة و ال
اختيار ابن عقيل من أصحاب اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقال إن اجلماعة واجبة 

طل وإال مل ة إذا تركه اإلنسان عمدًا فإن العبادة تبفإذا كانت واجبة فالقاعدة كل واجب يف العباد
أن هذا التعليل قوي لكن التعليل الذي يدل النص على خالفه يصح أن نقول إنه واجب وال شك 

 يلغى كما سيأيت يف كالم املؤلف
القول الثالث أن اجلماعة ليست واجبة وإمنا هي فرض كفاية إذا قام هبا من يكفي سقط عن الباقني 

عن املسجد منهم اثنان وصلوا يف املسجد كفى  هذا فإذا كان أهل احلي ألف نفر وذهب إىل وعلى
 اجلميع
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القول الرابع أهنا سنة وأن الناس لو تركوا صالة اجلماعة مل أيمثوا وهذا قول ضعيف جدًا وليس هو 
ي ألنه قال ال أرخص مذهب الشافعي كما يذكر وأقصد أنه ليس مذهب الشافعي املذهب الشخص



رى وجوهبا كما هو يرتكها بال عذر ومثل هذه العبارة تدل على أنه ي ملن قدر على صالة اجلماعة أن
القول الراجح فاحلاصل اآلن أن القول الراجح من أقوال العلماء يف صالة اجلماعة أهنا واجبة وأهنا 

كره املؤلف رمحه هللا من حديث أيب فرض عني على الرجال لكل صالة مكتوبة والدليل على هذا ما ذ 
فسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب  عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )والذي نهريرة رضي هللا

فيحتطب مث آمر ابلصالة مث آمر رجالً فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق 
 احلديث ظاهرة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم َهمَّ عليهم بيوهتم ابلنار( متفق عليه ووجه الداللة من 

دِّث أن حيرقهم ابلنار وحدث أصحابه بذلك وال ُيكن أ ن يهمَّ بشيء حمرم وال ُيكن أن يهم بشيء حيم
به أصحابه وهو سهل والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الرسول صلى هللا عليه وسلم َهمَّ ومل يفعل 

َهمَّ أن حيرق بيوهتم ابلنار   ومل يفعل لكن ما الفائدة من حتديثه الناس أبنهفيقال سلمنا ذلك أنه َهمَّ 
ر أو الفائدة التقرير وإقرارهم على ترك اجلماعة؟ ال شك أنه األول وهلذا نرى أن هل الفائدة التحذي

هذا احلديث نص يف وجوب صالة اجلماعة وليس ظاهرًا كما يدل على ذلك أيضاً قول هللا تبارك 
همْم َمَعَك ىل )َوإَِّذا كمْنَت فِّيهِّْم فََأَقْمَت هَلممم اوتعا َوْلَيْأخمذموا َأْسلَِّحتَـهمْم فَإَِّذا َسَجدموا لصَّالَة فـَْلتَـقمْم طَائَِّفٌة مِّنـْ

ْذرَ  همْم َوَأْسلَِّحتَـهمْم( فهذه فـَْلَيكمونموا مِّْن َورَائِّكمْم َوْلَتْأتِّ طَائَِّفٌة أمْخَرى مَلْ يمَصلُّوا فـَْليمَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأخمذموا حِّ
انت فرض كفاية الكتفي الة اجلماعة فرض عني وليست فرض كفاية ألهنا لو كاآلية تدل على أن ص

 ابلطائفة األوىل فهي فرض عني وإذا كانت اجلماعة واجبة يف

(2/25) 

 

 حال التحام القتال ففي حال األمن من ابب أوىل.
ل قال وليست شرطاً للصحة نفى القول بذلك ردًا على من زعم أهنا شرط للصحة مث استدل بقو 

)تفضل صالة اجلماعة على صالة الفذ خبمس وعشرين درجة( متفق عليه النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ووجه الداللة أنه لو كانت شرطاً لصحة الصالة مل يكن يف صالة الفذ أجر إطالقا.

 السائل: هل يقال اآلن جيوز لإلمام أن حيرق من ختلف عن الصالة؟
مث يف رواية لكنها ضعيفة يف املسند وقد هنى عن التعذيب ابلنار  الشيخ: ال جيوز ألن الرسول مل يفعل

 )لوال ما فيها من النساء والذرية(.
 السائل: هل حديث )ال يعذب ابلنار إال رب النار( صحيح؟

 الشيخ: الذي يف الصحيحني أنه هنى أن يعذب ابلنار.



 السائل: ما هو رأيكم فيمن حيمل قوله )الفذ( على من عنده عذر؟
ه عذر غري صحيح وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال شيخ: غري صحيح محله على من لال

 )من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً( وألن املعذور ال إمث عليه.
 القارئ: وتنعقد ابثنني لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )االثنان فما فوقهما مجاعة(.

إذا جاءت درج سقطت فيكون الثاء ساكناً والالم الالم ملاذا ألن مهزة الوصل الشيخ: االثنان بكسر 
ْثنان وأما النون واضحة أن نون  اليت كانت ساكنًة قبل اهلمزة ساكنة فيجب أن حترك الالم فيقال االِّ

 املثىن تكسر.
 مجاعة لذلك القارئ: )االثنان فما فوقهما مجاعة( رواه ابن ماجة فإن أم الرجل عبده أو زوجته كاان

 النفل جاز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أم ابن عباس يف التهجد وإن أمه يف فرض وإن أم صبياً يف
 فقال أمحد ال يكون مسقطاً له ألنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجالً متنفال.
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قهما مجاعة( وُيكن أيضاً أن الشيخ: تنعقد ابثنني واستدل املؤلف حبديث ابن ماجه )االثنان فما فو 
وسلم يف التهجد وكذلك صلى هللا عليه وعلى آله  نستدل حبديث ابن عباس حني قام مع النيب

حديث حذيفة وابن مسعود ووجه الداللة أن ما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل، والدليل أن 
راحلته يف السفر حيثما توجهت به الصحابة ملا حكوا أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على 

على أن ما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض  قالوا غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة فاستثنوا ذلك مما يدل
إال بدليل وهم قد حكوا أنه يوتر على راحلته قالوا غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة املهم أن عندان 

عقد ابلصيب إن كان نفاًل فنعم وإن كان فرضاً ففيه روايتان عن أدلة على انعقاد اجلماعة ابثنني وهل تن
 .أمحد والصواب أهنا تنعقد ابلصيب

السائل: ابلنسبة لوجوب اجلماعة بعض األئمة يقول ال نلزم املخالف فيها فال إنكار يف مسائل 
 االجتهاد؟

وهلذا بعض الناس يقول الشيخ: كل مسائل االجتهاد ال إنكار فيها لكن مسائل اخلالف فيها اإلنكار 
ا املخالف الذي ال وجه ال إنكار يف مسائل اخلالف وهذا غلط بل ال إنكار يف مسائل االجتهاد وأم

 ملخالفته فهذا ينكر عليه.
 السائل: هل يراعى أهل البلد يف اإلنكار؟



نعه كما الشيخ: إذا رأى ويل األمر أن هذا الرجل لو أنه ترك واجتهاده ألضر ابلناس فهذا له أن ُي
ا يراه أهل صار اآلن إظهار الوجه جيب أن ينكر على النساء الاليت يظهرن الوجوه ألن هذا إعالن مب

 البلد منكراً.
السائل: بعض الناس يقول لو كانت الصالة مجاعة واجبة مل يرتكها النيب صلى هللا عليه وسلم من 

 أجل أن حيرق عليهم بيوهتم ابلنار؟
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قول لو كانت واجبة ما ذهب النيب عليه الصالة والسالم من أجل أن حيرق ن املتشابه يالشيخ: يتبعو 
وأذهب إىل هؤالء يف حال ائتمام يف عليهم بيوهتم ابلنار هل إن الرسول قال إين أان آمر رجالً ابلناس 

م حال صالهتم اجلماعة فيه احتمال لكن ظاهر احلديث أنه يذهب يف هذه احلال حيرق عليهم بيوهت
ابلنار فنقول هذا من ابب إزالة املنكر والذين يوكل إليهم إزالة املنكر إذا ذهبوا وقت مجاعة الناس 

 ق برجال معهم حزم أهنم يصلون مجاعة أيضاً.رج ورمبا يقال أيضاً انطلإلزالة املنكر فال ح
 

 فصل
ينما أدركتك الصالة القارئ: وجيوز فعلها يف البيت والصحراء لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )أ

فصلِّّ فإنه مسجد( متفق عليه وعنه أن حضور املسجد واجب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال 
 ملسجد إال يف املسجد(.صالة جلار ا
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الشيخ: هذه مسألة أيضاً هل جيب أن تصلي يف املساجد أو جيوز فعلها يف البيت ويف الصحراء قدم 
نسان أن يصلي ابمرأته يف بيته وال جيوز فعلها يف البيت وبناًء على ذلك جيوز لإلاملؤلف رمحه هللا أنه 

يشهد اجلماعة وهذا هو املشهور من املذهب لكنه ضعيف جدًا والصواب أنه جيب أن تكون يف 
املسجد أواًل هلذا احلديث لكنه ضعيف )ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد( هذا احلديث ضعيف 

يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم همَّ ة أخرى منها ما سبق يف حديث أيب هريرة أن النلكن هناك أدل
أن أيمر رجالً أن يؤم الناس مث ينطلق إىل قوم ال يشهدون الصالة فيحرق عليهم بيوهتم ابلنار ألن 



تخلف هؤالء إبمكاهنم أن يدفعوا العذاب عنهم بقوهلم نصلي مجاعة يف بيوتنا فلم يكن هلم عذر يف ال
م استأذنه رجل ألنه أعمى فقال )هل تسمع النداء( قال عن املسجد وألن النيب صلى هللا عليه وسل

نعم قال )فأجب( وهذا نص صريح يف أنه جيب حضور اجلماعة يف املساجد ولو أننا لو قلنا هبذا 
ساجد سوف القول لزم منه تعطيل املساجد إذا قلنا كل إنسان يصلي مجاعة أبهله يف البيت فإن امل

اإلسالم وألن عمل املسلمني من عهد نبيهم إىل اليوم إقامة  تتعطل وحينئٍذ نفقد شعرية من شعائر
اجلماعة يف املساجد وهذا شبه إمجاع على أن هذا هو هدي اإلسالم فالصواب أهنا واجبة يف 

ياانً تكون املساجد وال جيوز لإلنسان أن يتخلف عنها ولكن ها هنا مسألة يف وقتنا احلاضر أح
مدرسة وإذا خرجوا إىل املسجد فإنه أواًل إن كانوا طالابً املساجد إىل جنب مصلحة حكومية أو 

ضيقوا املسجد ورمبا يعبثون فيه ورمبا يتفرقون وال يصلون فهل يرخص هلم يف هذه احلال أن يصلوا يف 
عن اجلماعة واثلثاً أن هذا ليس املدرسة اجلواب نعم أواًل دفعاً ألذاهم واثنياً ألجل أن ال يهرب أحد 

راتباً إمنا هو أمر عارض يف صالة واحدة وكذلك يقال يف بعض الدوائر اليت هلا مساس أمرًا دائماً 
 بعامة الناس لو أن أهل الدائرة أغلقوا الدائرة وذهبوا لتعطلت أمور الناس من جهة ولذهب بعض
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ا أحرى أهنم رج على أنه سيصلي مث يذهب إىل البيت وإذهؤالء املوظفني إىل بيوهتم كما هو واقع خي
يرخص لكم يف أن تصلوا  جاؤوا إىل العمل جاء هذا شيء شهد به الناس فمثل هؤالء أيضاً نقول

مكانكم ملا يرتتب على ذلك من حفظ الوقت وعدم ضياعه وألهنم إذا كانوا هلم مساس ابجلمهور 
نه رمبا يكون هناك واثئق يصعب أن اإلنسان يغلق الباب مث وعامة الناس يعطلون الناس إذا ذهبوا وأل

 يرجع ويفتح وإن تركها خاف عليها من الضياع أو من السرقة.
ارئ: وفعلها فيما كثر فيه اجلمع أفضل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )صالة الرجل مع الرجل الق

رجل وما كان أكثر فهو أحب إىل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع ال
 هللا تعاىل( من املسند.

هذا دليل على أنه إذا دخل رجالن الشيخ: أزكى هنا من الزكاء الذي هو النماء يعين أكثر أجرًا ويف 
وقد صمليت اجلماعة األوىل فإهنما يصليان مجاعة ألن صالهتما مجيعاً أزكى من صالة كل واحد 

 وحده.
اره مسجد ختتل اجلماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل وإن مل ختتل بذلك القارئ: وإن كان يف جو 



بق وإن كان سواء فهل األفضل قصد األقرب أو ومث مسجد آخر فالعتيق أفضل ألن الطاعة فيه أس
 األبعد على روايتني.
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بته عنه فاألفضل أن الشيخ: أواًل البد من دليل على هذا إذا كان يف جوار املسجد ختتل اجلماعة بغي
ويقويهم وجيرب خاطرهم فصار  جلماعةيصلي يف هذا املسجد على كل حال ألنه يف هذه احلال ينشط ا

صالته فيه أفضل من صالته يف غريه وهذا ألمر يعود إىل شيء خارج ال يتعلق ابملكان يقول وإن كان 
اء من قال يقصد األقرب ومنهم سواًء فهل األفضل قصد األبعد أو األقرب؟ على روايتني فمن العلم

وا ألنه قد ورد عن النيب صلى هللا عليه من قال يقصد األبعد فالذين قالوا إنه يقصد األقرب قال
وسلم أنه هنى أن يهجر الرجل مسجده إىل مسجد آخر هذا أو معناه والذين قالوا األفضل أن يقصد 

لناس أجرًا يف الصالة أبعدهم ممشى( األبعد استدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم )أعظم ا
قصد األبعد بل هو يدل على أن اإلنسان إذا بعد واحلديث الثاين ليس فيه دليل واضح أن اإلنسان ي

مكانه عن املسجد فهو أفضل ال أن يقصد املكان األبعد ويشبه هذا من بعض الوجوه قول من قال 
أن يدين اخلطوات بعضها من بعض من أجل أن من أهل العلم إن اإلنسان ينبغي له إذا قصد املسجد 

ألن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )له يف كل يكثر األجر والصواب خالف ذلك وأنه ال يسن 
خطوة خيطوها( يعين اخلطوة املعتادة فنحن نقول ال توسع اخلمطا وال تقرهبا اجعل مشيك مشياً معتادا 

 نك خطيئة.ولك بكل خطوة يرفع لك هبا درجة وحيط هبا ع
لطاعة فيه أسبق صار هذا أما الثاين وهو وكونه العتيق أفضل قالوا ألن الطاعة فيه أسبق فإذا كان ا

املكان حمل عبادة هلل عز وجل على وجه أسبق من اآلخر فصار أوىل يف التقدمي وهذا كله مع مراعاة 
عاملاً أو لكونه فيه درس أو املكان لكن قد يقصد اإلنسان مسجدًا آخر حلسن تالوة إمامه أو لكونه 

 ما أشبه ذلك فيكون هذا الفضل ألمر خارج.
 ان البلد ثغرًا فاألفضل اجتماع الناس يف مسجد واحد ألنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.القارئ: وإن ك
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د الشيخ: تعرفون الثغر يعين احلدود اليت بني املسلمني واألعداء األفضل أن جيتمعوا يف مسجد واح
 ألن ذلك أوقع للهيبة وأذل لألعداء.

فإن أرادت املسجد مل متنع منه وال تتطيب له لقول النيب صلى هللا عليه القارئ: وبيت املرأة خري هلا 
وسلم )ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا وبيوهتن خري هلن( رواه امحد ويف رواية )ليخرجن تفالت( يعين 

 غري متطيبات.
ن( ن منع النساء من املساجد فهو يف الصحيحني وغريه وأما )بيوهتن خري هلالشيخ: أما النهي ع
 فليس يف الصحيح.

القارئ: ويف رواية )وليخرجن تفالت( يعين غري متطيبات وال أبس أن تصلي املرأة ابلنساء ألن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم أذن ألم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود.

هذا  ول املؤلف وال أبس أنه ال يسن للنساء اجلماعة وقد اختلف العلماء يفالشيخ: وعلم من ق
 فمنهم من قال ال يسن للنساء أن يصلني مجاعة يف البيوت.

 ومنهم من قال يسن.
 ومنهم من قال يباح إن شئن صلني وإن شئن مل يصلني.

ال ينلن أجر صالة  فاألقوال فيها ثالثة وحىت على القول أبنه يسن هلن أن يصلني مجاعة فإهنن
حيصلن على سبع وعشرين درجة ألن األحاديث اجلماعة اليت يناهلا الرجال يف املساجد يعين ال 

 الواردة كلها يف الرجال الذين جتب عليهم اجلماعة وهللا أعلم.
السائل: مسألة الصالة يف العتيق أفضل هذا ما ينتقض ابلصالة يف املسجد األقصى وهو أسبق من 

املدينة أبلف صالة يب عليه الصالة والسالم والعبادة فيه أقدم ومع ذلك الصالة يف مسجد مسجد الن
 ويف مسجد األقصى خبمسمائة مع أنه أسبق؟

الشيخ: ال ما يدل على هذا، أصل النوع هنا النوعية يف مسجد الرسول أفضل واملراد ابلنوعية يعين 
أفضل الرسل وهذاك إمنا كان له فضل ألنه  أن هذا مسجد خامت الرسل عليه الصالة والسالم وهو

 غالب الرسل من هناك.
 فصل

 لقارئ: ويعذر يف ترك اجلماعة واجلمعة بثمانية أشياء:ا
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املرض ملا روى ابن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من مسع النداء فلم جيب فال صالة له 
 أبو داود. ال )خوف أو مرض( رواهإال من عذر( قالوا اي رسول هللا وما العذر ق

الشيخ: لدينا دليل عام لكن املؤلف رمحه هللا أتى ابلدليل اخلاص على ما فيه من املقال يف سنده 
وصحته ألنه إذا أمكن أن أتيت ابلدليل اخلاص فهو أوىل من الدليل العام ألن الدليل العام قد يدعي 

األصول قالوا إن العام ال اد كما أن بعض علماء اخلصم أنه خمصوص وال يسلم بشموله جلميع األفر 
يتناول مجيع أفراده على التعيني لكنه ظاهر فقط يف تناول مجيع األفراد لكن هذا القول ضعيف 

أبطلته السنة القول أبنه ال يتناول مجيع األفراد ولكن هذا ظاهره هذا ضعيف أبطلته السنة والسنة 
يعين السالم علينا وعلى عباد هللا )إنكم إذا قلتم ذلك( هي قول الرسول عليه الصالة والسالم 

الصاحلني )فقد سلمتم على كل عبد صاحل يف السماء واألرض( وهذا نص صريح يف أن العام يتناول 
مجيع أفراده فأنت اآلن إذا أتتك مسألة فيها دليل خاص وفيها دليل عام فما هو األوىل؟ الدليل 

الصيد يف اإلحرام إذا كان عن غري عمد  عة اخلصم فمثاًل قتل اخلاص الحتمال التخصيص أو مناز 
كرجل ُيشي يف السيارة وصدم صيدًا بغري عمد هذا ليس فيه شيء ال إمث فيه وال كفارة لقوله تعاىل 

واحد من الناس )َولَْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح فِّيَما َأْخطَْأمتمْ بِّهِّ َوَلكِّْن َما تـََعمََّدْت قـملموبمكمْم( هذا دليل استدل به 
( أيهما أليق ابلقاعدة الثاين  واآلخر دًا َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ قال )َوَمْن قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـَعمِّّ

فيستدل ابخلاص مث يستدل ابلعام، فالعام الذي أريد أن أقوله يف مسألة من يعذر ابملرض يف ترك 
ْعتمْم( وقوله )ال يمَكلِّّفم اَّللَّم نـَْفساً إِّالَّ ومْسَعَها( وقوله )َوَما اَّللََّ َما اْسَتطَ  اجلماعة هو قوله تعاىل )فَاتَـّقموا

 َجَعَل َعَلْيكمْم يفِّ الدِّينِّ مِّْن َحَرٍج( واآلايت العامة يف هذا كثرية وكذلك األحاديث.
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سبع أو غرمي يلزمه وال القارئ: واخلوف هلذا احلديث وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو 
 شيء معه يعطيه.

شيء يكفيه فهو معذور فاإلنسان املفلس  من غرمي يلزمه وليس عنده الشيخ: إىل هذا احلد إذا خاف
الذي له أانس يطلبونه كثريًا وخيشى أنه إذا خرج للمسجد وإذا واحد على عتبة الباب وواحد يف 

خيشى من هؤالء فهو معذور إىل أن جيد وفاء يعين  الطريق وواحد على عتبة املسجد والثاين يف الصف
ن الغرماء فإنه معذور لكن هؤالء الغرماء أيمثون من لو بقي كل حياته ال يصلي مع اجلماعة خوفاً م

 وجهني:



 الوجه األول أنه يلزمهم اإلنظار يف حق املعسر لقوله تعاىل )َوإِّْن َكاَن ذمو عمْسَرٍة فـََنظَِّرٌة إِّىَل َمْيَسَرٍة(.
 الثاين أهنم كانوا سبباً يف ترك هذا الرجل لصالة اجلماعة.

 ياع أو سرقة.القارئ: أو على ماله من تلف أو ض
الشيخ: وهذا أيضاً إذا خاف على ماله من تلف أو ضياع وكلمة مال مفرد مضاف تعم وظاهره أنه 

ك اجلماعة ألنه يضيع ماله وإن قل ألنه مل يقيد وهلذا قالوا لو خاف اخلباز على خبزه أن حيرتق فله تر 
ه أن يرتك اجلماعة ومن ذلك أيضاً إذا كان خيشى أن تفسد خلطة اإلمسنت إذا ذهب يصلي فل

وكذلك إذا خاف خلطة اجلبس يعين اجلص ألنه أسرع أيضاً من مجود اإلمسنت فله أن يرتك اجلماعة  
لصيب فلك أن ترتك كذلك إذا خاف على ماله من ضياع وعلى ولده من ابب أوىل فلو انطلق ا

أايم املواسم أييت  اجلماعة وتلحق هذا الصيب وهذا يقع كثريًا يف املسجد احلرام واملسجد النبوي
اإلنسان بصبيه والصيب كما تعرفون ينطلق فهل نقول إنك تعذر برتك اجلماعة لتبحث عن صبيك؟ 

 اجلواب نعم هذا من ابب أوىل أوىل من املال.
 على غرمي خياف سفره.القارئ: أو يكون له دين 
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الشيخ: وهذه أيضاً، هذه لو نقوهلا للعامي يستغرب، ذكر له أن غرُيه قدم البلد وأنه سوف يسافر 
موقف السيارات يدع الصالة  اآلن وهو يسمع اإلقامة قد قامت الصالة أين الغرمي قالوا يف املوقف

عليه بقول الرسول عليه الصالة والسالم )ال ويذهب إىل غرُيه ليأخذ حقه منه وهذا ُيكن أن يستدل 
ألخبثان( ألن اإلنسان إذا صلى مع اجلماعة وهو يشعر أبن صالة حبضرة الطعام وال وهو يدافعه ا

حيضر ألن انشغال قلبه أشد مما لو حضر  غرُيه يف املوقف وسيسافر هل حيضر قلبه يف الصالة؟ ال ما
 ن الغرمي مماطاًل.الطعام ال سيما إذا كان ماله كثريًا وكا

شرود دابته أو احرتاق خبزه أو  القارئ: أو وديعة عنده إن تشاغل ابجلماعة مضى وتركه أو خياف
 صديقه أو انطور بستان خياف سرقة شيء منه أو مسافر خياف فوت رمفقته.

ويصلي ر البستان احلارس هل له ترك اجلماعة؟ نعم ألنه مؤمتن عليه فله أن يدع اجلماعة الشيخ: انطو 
املكان أللزم به يف مكانه والدليل على هذا أنه سوف ينشغل قلبه إذا ذهب يصلي ولو سرق هذا 

 ألنه مفرط.
 القارئ: أو يكون له مريض خياف ضياعه.



ملريض الذي ثقل به املرض حىت صار ال ُييز الشيخ: كيف مريض خياف ضياعه؟ الظاهر مراده اب
 اً ومشااًل فيضيع.فيخشى أن خيرج هذا املريض ويذهب ُيين
 القارئ: أو صغريًا أو حرمة خياف عليها.

ا يكون يف العذر، إنسان مثالً معه امرأة لو قال هلا ابقي عند ابب املسجد الشيخ: هذه من أشد م
ائض مثاًل فيخشى عليها نقول أنت معذور لكن هل من خاف عليها وهي ال تدخل املسجد ألهنا ح

 بة املسجد؟ ال نقول اذهب أنت وإايها إىل البيت أو إىل أي مكان.املستحسن أن يبقى معها عند عت
 دليل على هذه األعذار بسبب اخلوف ألن األعذار التنتهي؟السائل: أين ال

ْم يفِّ الدِّينِّ مِّْن َحَرٍج( واحلوادث ال ُيكن اإلحاطة الشيخ: ولتكن ال تنتهي احلمد هلل )َوَما َجَعَل َعَلْيكم 
ه املسائل اليت ذكرها املؤلف لو ذهب إنسان يصلي مع مجاعة النشغل قلبه هبا الشريعة قواعد هذ

 ى.ألنه خيش
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 السائل: هذه األعذار إذا علم هبا العوام سيتهاونون ابجلماعة؟
الشيخ: إذا كنت ختشى أن العامي يتهاون ال تعلمه إن جاء أحد يستفيت فأفيت مبا ترى لكن ال تنشره 

  الناس.بني
  هو من الطلب أو من الضرب؟هل اخلوف من الغرميالسائل: 

 الشيخ: ال بل من الطلب الزم ُيسك يده ويقول اعطين.
القارئ: والثالث والرابع املطر والوحل ملا روي عن ابن عباس أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري إذا قلت 

لك من هو خري مين ا يف بيوتكم فعل ذأشهد أن حممدًا رسول هللا فال تقل حي على الصالة وقل صلو 
 إن اجلمعة عزمة وإين كرهت أن أخرجكم فتمشوا يف الطني والدحض متفق عليه.

الشيخ: يف كالم ابن عباس رضي هللا عنهما إشكال وهو أنه قال ال تقل حي على الصالة ووجه ذلك 
الصالة  ف نقول أقبلوا علىأن قول حي على الصالة يعين أقبلوا إىل الصالة وإذا كانوا معذورين فكي

حي على الصالة صلوا يف رحالكم ولكن هل نقول حي على الفالح نعم رمبا نقول حي  فنقول بدل
على الفالح ألن اإلنسان مفلح ولو صلى يف بيته واحلديث اآلن ما فيه إال حي على الصالة مث نقول 

قال العلماء لو ا يتعبد به وهلذا هذا يقتضي أن ألفاظ األذان ليست كلها تعبدية أي ليست كلها مم
ل يف صالته هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن حممدًا رسول هللا مل تبطل صالته ولو قال حي قا



على الصالة بطلت ألهنا كالم آدميني ويدل عليه هذا احلديث أهنا ليست ذكرًا مقصودًا بذاته كما 
 يقصد التكبري والتشهد.

له قل صلوا يف بيوتكم قال إن اجلمعة عزمة   عنهما ملا قالبن عباس أنه رضي هللاومن فوائد حديث ا
يعين واجبة ألنه خشي أن يظن ظان أهنا ليست بواجبة وأهنا مستحبة فلهذا رخص هلم أن يصلوا يف 

 البيوت.
فيها  ومن فوائده أيضاً أن املطر عذر يف ترك اجلمعة إذا كان يشق على الناس مع أن اجلمعة اجلماعة

 ك يعذر فيها اإلنسان.لوات اخلمس ومع ذلأوكد من الص
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ومن فوائد احلديث الشخصية أن ابن عباس رضي هللا عنهما ممن ُييل إىل الرخص عكس ابن عمر 
هللا ملا أراد أن يصنف املوطأ فإنه كان ُييل إىل التشديد وهلذا يقال إن اخلليفة قال لإلمام مالك رمحه 

ص ابن عباس ولكن لو دار األمر يف مسألة مَّا بني أن أنخذ قال جتنب تشديدات ابن عمر ورخ
لتشديد أو ابلتسهيل أخذان ابلتسهيل لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم )إن الدين يسر( وقوله اب

 )يسروا وال تعسروا(.
 

لة املظلمة الباردة وهذا خيتص ابجلماعة ملا روى ابن عمر أن القارئ: واخلامس الريح الشديد يف اللي
ول على إثر ذلك )أال صلوا يف الرحال( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر منادايً فيؤذن مث يق

 يف الليلة الباردة أو املطرية يف السفر متفق عليه.
يت ذكرها خترج اجلمعة ألنه قال الرايح الشيخ: هذه خاصة ابجلماعة يعين ال يف اجلمعة وهذه القيود ال

ابجلماعة يعين أنه ظلمة الباردة واجلمعة ال تكون يف الليل وهذا واضح أنه خاص الشديدة يف الليلة امل
عذر يف ترك اجلماعة ريح شديدة ابردة يف ليلة مظلمة وهذه قد تكون أشق من املطر إذا كانت ريح 

فيها تعب وذكر بعض األصحاب أنه ال يشرتط يف الليلة  وشديدة وابردة والليلة مظلمة ال شك أن
ى ذلك نقول إذا كان هناك ريح مظلمة ألن اإلظالم واإلسفار ال أثر له يف املشقة وبناًء عل أن تكون

شديدة ابردة فإهنا عذر يف ترك اجلماعة لكن البد أن تكون ابردة غري الربد املعتاد ابردة شديدة وهذه 
ة يف مطر يبل يف اخلروج إىل اجلماعة أشد من مشقتهم يف اخلروج إىل اجلماع ال شك أن مشقة الناس



 الثياب.
 السفر(؟ السائل: يف احلديث قال )أو املطرية يف
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الشيخ: السفر قد نقول إن هذا يدل على أنه يف احلضر ال يكون عذرًا ألن السفر مظنة شاقة خبالف 
السفر لكن احلديث كما احلضر وقد يقال ما دامت العلة املشقة فهي تكون يف احلضر وتكون يف 

هي ليلة ابردة وال شك أن املراد ابلليلة الباردة اليت يشق  فيه ريح وليس فيه شديدة وإمنا ترون ليس
على الناس اخلروج من بيوهتم إىل املسجد أما الشيء املعتاد فهذا ليس بعذر ألننا لو قلنا أن الربودة 

أما قوله )يف السفر( صالة اجلماعة يف مجيع الشتاء و املعتادة عذر يف ترك اجلماعة لكان الناس يرتكون 
 ام العلة املشقة حىت يف احلضر كذلك.نقول ما د

 القارئ: السادس أن حيضر الطعام ونفسه تتوق إليه.
السابع أن يدافع األخبثني أو أحدمها ملا روت عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 متفق عليه. طعام وال وهو يدافع األخبثنني(يقول )ال يصلي أحدكم حبضرة ال
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الشيخ: هذا أيضاً من العذر أن حيضر الطعام ونفسه تتوق إليه فيعذر حىت أيكل ويشبع مث ينصرف 
يم الصالة وهو يتعشى وال وكان ابن عمر رضي هللا عنه على شدة متسكه ابلسنة كان يسمع املقيم يق

ن عشاؤه يف وقت صالة اجلماعة يقوم من عشائه ولكن هذا مقيد مبا إذا مل جيعل من عادته أن يكو 
يعذر ألنه ُيكنه أن يقدم ويؤخر  فإن جعل من عادته أن يكون عشاؤه وقت صالة اجلماعة فإنه ال

ما أشبه ذلك أو هو يتأخر لعذر لكن إذا طرأ طارئ مثل أن يتأخر طهي الطعام أو احلصول عليه أو 
العشاء( فيعذر برتك اجلماعة ألنه لو جاء  له خارج البيت فهذا يعذر )إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل

ة على ما يتعلق بذات العبادة أوىل من احملافظة على إىل اجلماعة فسوف يكون قلبه مشغواًل واحملافظ
ات العبادة سوف ختتل ابخلشوع وحضور القلب وُيكن ما يتعلق بوصفها فهنا إذا قدم الطعام فإن ذ
اخلوف اليت عدها املؤلف بشرط أن ال يتعمد وجودها يف أن أنخذ من هذا أن ما سبق ذكره من صور 

الوقت مثل أن يكون خباز ال خيبز إال وقت الصالة أو البناء ذلك الوقت فإن تعمد وجودها يف ذلك 



ك فإنه ُينع لكن أحياانً أتيت األمور على غري ما يريد اإلنسان ال يبين إال وقت الصالة وما أشبه ذل
على ما سبق وقوله )يدافع األخبثني( األخبثان مها البول والغائط ومثل فإذا حصل ذلك فإنه يعذر 

فإهنا إذا كان عند اإلنسان ريح يف بطنه وآذته فإننا نقول إنه يعذر برتك اجلماعة ذلك مدافعة الريح 
 مث يتوضأ ويرجع للجماعة.ويذهب ويتنفس 

 جنربهم برتك العمل؟السائل: إذا كان هناك عمال غري مسلمني يعملون وقت الصالة فهل 
مني وجرح شعور املسلمني أما الشيخ: إذا كانوا حول املسجد فإننا مننعهم ألن هذا كاملنابذة للمسل

 إذا كانوا بعيدين نرتكهم.
 الذهاب للجماعة؟ السائل: هل قولكم يعذر معناه األفضل عدم
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 عليه وسلم هنى أن يصلى وهو يدافع الشيخ: قولنا يعذر ليس معناه أنه ال يفعل ألن النيب صلى هللا
فمنهم من قال إهنا تصح ولو  م واختلف العلماء لو فعل فهل تصح صالته؟األخبثني أو حبضرة الطعا

مع املدافعة ولو مع توقان نفسه الطعام ألن النهي هنا من أجل أن خيشع يف صالته وحيضر قلبه يف 
لصحيح أنه إذا أدى ذلك إىل عدم حضور صالته وهذا البد أن يكون لكن ليس على الكمال وا

يث جتده يتعصر أو يتصرب فهذا قد القلب هنائياً وانشغال اإلنسان وال سيما يف مدافعة األخبثني حب
نقول بعدم صحة الصالة كما هو مذهب الظاهرية أما إذا كان يدافع لكن يستطيع أن أييت ابلصالة 

 وهة ولكنها ال تبطل.بواجباهتا وأركاهنا فهذا نقول الصالة هنا مكر 
 السائل: كيف نقول الصالة صحيحة مع أن احلديث قال )ال صالة(؟

)ال صالة( ولكن إذا علمنا أن العلة هو ذهاب اخلشوع والرجل سيكون معه  الشيخ: نعم احلديث
شيء من اخلشوع فهذا ال جيوز إبطاهلا أما لو فقد اخلشوع ابلكلية وصار ال يدري ما يقول وال يدري 

 يفعل من شدة املدافعة فهنا يتوجه القول أبهنا ال تصح صالته.ما 
 ه يف وقت أذان املغرب؟السائل: بعض الناس يف رمضان يقرب إفطار 

الشيخ: أقول هذا عارض مع أنه ليس من احلسن من الناحية الطبية حىت من الناحية الطبية ال ينبغي 
الطعام شيئاً شيئا وهلذا كثري من الناس يقتصرون  أن أتكل أكاًل تشبع فيه بعد فراغ املعدة اعط املعدة
َعشاء بعد صالة العشاء وإما بني املغرب عند اإلفطار على مترات قليلة وما تيسري وجيعلون ال

 والعشاء.



القارئ: الثامن أن يكون له قريب خياف موته وال حيضره ملا روي أن ابن عمر امسمتصِّرخ على سعيد بن 
 هب إليه وتركها.زيد وقد جتمر للجمعة فذ

عليه وسلم رجل فأما األعمى فال يعذر إذا أمكنه احلضور ملا روى أبو هريرة قال أتى النيب صلى هللا 
أعمى فقال اي رسول هللا ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فسأله أن يرخص له فرخص له فلما وىل 

 م.دعاه فقال )أتسمع النداء ابلصالة( قال نعم قال )فأجب( رواه مسل
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السائل: إذا كان اإلمام يف التشهد األخري مث دخل رجل املسجد فهل يدخل يف الصالة أم ينتظر 
 مجاعة أخرى؟ وهل جيوز إقامة الصالة للجماعة األخرى واإلمام مل يسلم؟

الشيخ: إذا كان يعلم أنه يدرك مجاعة فال جيلس معه وإال جلس وإن أقام الصالة مبن معه فال أبس 
اإلمام انتهت صالته ابلنسبة لنا ومل يسلم لكنه إذا كان قريباً من املصلني ال يفعل لئال يشوش  ألن
 يهم.عل
 

 فصل
نوى أحدمها دون صاحبه مل  القارئ: ومن شرط صحة اجلماعة أن ينوي اإلمام واملأموم حاهلما فإن

حد منهما أنه إمام صاحبه مل تصح ألن اجلماعة إمنا تنعقد ابلنية فيعترب وجودها منهما فإن نوى كل وا
ال إمام له وإن نوى أن أيمت يصح ألنه ال مأموم له وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم مل يصح ألنه 

تباعه وإن نوى االئتمام هبما مل يصح لذلك وإن نوى أبحد اإلمامني ال بعينه مل يصح ألنه ال ُيكنه ا
 إبمام. االئتمام ابملأموم أو املنفرد مل يصح ألنه ليس

صح ألنه ال مأموم الشيخ: إذًا البد أن ينوي املأموم أنه مأموم واإلمام أنه إمام فإن نواي أهنما إمام مل ي
ؤلف رمحه هللا أنه لو نوى االئتمام مبن مل ينو له أو أهنما مأموم مل يصح ألنه ال إمام له وظاهر كالم امل

وجدا شخصاً يصلي فاعتقداه إماماً واستمر هو اإلمامة أنه ال يصح والصحيح أنه يصح يعين كرجلني 
تصح ألن اإلمام مل ينو أنه إمام وذهب اإلمام يف صالته واستمرا يف متابعته فاملذهب أن صالهتما ال 

ح واستدل أبن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صلى يف مالك رمحه هللا إىل أن ذلك صحي
صلى وراءه أانس دون أن يعلموه أبهنم يصلون وراءه رمضان يف حجرة احتجرها خبصيف من النخل و 

 عليه وسلم حيتمل أن يكون قد علم هبم فنوى وأجاب الذين يقولون بعدم الصحة أبن النيب صلى هللا



قعت املسألة نقول الصحيح ما ذهب إليه مالك رمحه هللا من أنه أنه إمامهم وعلى كل حال إذا و 
 مامة.يصح أن ينوي االئتمام مبن مل ينو اإل

 
 فصل

 القارئ: فإن أحرم على صفة مث انتقل عنها ففيه ست مسائل:
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إحداهن أحرم منفردًا مث جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته فيجوز يف النفل ألن النيب صلى هللا عليه 
نيب صلى هللا عليه وسلم متفق وسلم قام يصلي يف التهجد فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به ال

جميء من يصلي معه جاز أيضاً نص عليه ألن النيب صلى هللا عليه ليه وإن كان يف فرض وكان يرجو ع
وسلم أحرم ابلصالة وحده فجاء جابر وجبار فصلى هبما رواه أبو داود وإن مل يكن كذلك فعن أمحد 

 النفل والفرض ما يدل على اإلجزاء ألنه يصح يفال جيزئه ألنه مل ينو اإلمامة يف ابتداء الصالة وعنه 
 يف معناه.

خ: وهذه الرواية هي الصحيحة أنه يصح أن ينوي اإلمامة يف أثناء الصالة سواء دخل وهو يرجو الشي
أن يدخل معه أحد أم دخل وليس يرجو أن يدخل معه أحد مث دخل معه أحد فإنه يصح ألنه ثبت يف 

فل ئل ما هو الدليل على تساوي الن الفرض إال بدليل فإذا قال قاالنفل وما ثبت يف النفل ثبت يف
والفرض؟ قلنا الدليل أن كاًل منهما يسمى صالة وقد اشرتكا يف كل األحكام إال مسائل اندرة وألن 
الصحابة رضي هللا عنهم ملا ذكروا أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته 

ساوي النفل كتوبة فدل ذلك على أن األصل تالوا غري أنه ال يصلي عليها املحيثما توجهت به ق
 والفرض إال بدليل.

السائل: رجل من عادته أن يكون إماما وصلى مرة منفرداً على أنه إمام انسياً متومهاً فهل تصح 
 صالته؟

 الشيخ: صالته صحيحة.
  تتغري؟السائل: ملاذا نشرتط أن ينوي اإلمام أنه إمام هي أفعال ال

الة املأموم وهو واحد واستمر اإلمام على ما بعضها ببعض وهلذا لو بطلت صالشيخ: الرتباط صالهت
 نية اإلمامة بطلت صالته ألنه نوى أن يكون إماماً وهو منفرد.



(2/42) 

 

القارئ: الثانية أحرم منفردًا فحضرت مجاعة فأحب أن يصلي معهم فقال أمحد رضي هللا عنه أعجب 
يتان إحدامها ال جيزئه ألنه مل فإن مل يفعل ودخل معهم ففيه روا إيل أن يقطع الصالة ويدخل مع اإلمام

 ينو االئتمام يف ابتداء الصالة والثانية جيزئه ألنه ملا جاز أن جيعل نفسه إماماً جاز أن جيعلها مأموماً.
الشيخ: اإلمام أمحد رمحه هللا قال أعجب إيل أن أقطع الصالة أو أحب على نسخة أخرى لكن لو 

واملعروف أن من دخل يف فرض فإنه ال جيوز له أن كيف يقطع الصالة وقد دخل يف فرض قال قائل  
خيرج منه إال بعذر شرعي فاجلواب أن هذا قطع الصالة من أجل أن يكملها وهناك فرق بني من 
يقطع الصالة ليتخلص منها وبني من يقطعها من أجل أن يكملها ونظري ذلك لو أن إنساانً أحرم 

ن أجعل هذا الطواف والسعي للعمرة ألختلص من ناء فعله وبعد أن طاف قال أريد أابحلج ويف أث
احلج ففعل طاف وسعى وقصر ورجع لبلده فال جيوز هذا ولو قال أريد أن أحتلل بعمرة ألكون متمتعاً 

جاز، أي أن هذا اإلنسان أحرم ابحلج قال لبيك حجة وملا طاف وسعى قال أريد أأجعلها عمرة 
نه قطع هذا الفرض لينتقل إىل ما هو أكمل ال ليتخلص متمتعاً نقول هذا جائز ملاذا أل فقصر ليصري

فهذا وجه قول اإلمام أمحد رمحه هللا وُيكن أن يؤخذ من إذن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
ثال ملن نذر أن يصلي يف بيت املقدس قال له )صلِّّ ها هنا( ألنه انتقل من مفضول إىل أفضل لكن امل

سألة اليت ذكرها اإلمام أمحد هي مسألة حتلل املفرد ابحلج ليكون الذي يطابق وهو أقرب إىل امل
 متمتعاً.

القارئ: الثالثة أحرم مأموماً مث نوى االنفراد لعذر جاز حنو أن يطول اإلمام أو تفسد صالته لعذر من 
رة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده َسْبقِّ حدث أو حنوه ملا روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بسو 

قيل له انفقت اي فالن فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر له ذلك فقال )أفتان أنت اي معاذ( ف
 مرتني متفق عليه.
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الشيخ: هذه املسألة يقول رمحه هللا الثالثة أحرم مأموماً مث نوى االنفراد لعذر جاز حنو أن يطول اإلمام 
ر اإلمام حبيث ال ُيكن هذا املأموم أن يتابعه مع الطمأنينة يعين لو كان اإلمام يعجل وكذلك أن يقص



ارقه، التطويل ال جيب أن يفارقه ل ابلطمأنينة فهنا جيب وجوابً أن يفوال ُيكن أن يتابعه إال ابإلخال
ن أركان الصالة لكن جيوز أما عدم الطمأنينة فيجب أن يفارقه ألنين ال ُيكن أن أاتبعه إال برتك ركن م

وهذا يبطلها كذلك لو أن املأموم أصابه رعاف فانفتل من الصالة فال أبس أو أصابه حصر أو أصابته 
ينفرد ويصلي بقية الصالة وحده املهم أن قول املؤلف  ويشق عليه أن يبقى مع اإلمام فله أنغازات 

 لعذر مث قال حنو أن يطول هذا مثال فقط وليس على سبيل احلصر.
 ائل: عند مسلم أن هذا الرجل الذي انفتل من الصالة سلم مث صلى يف طرف املسجد؟الس

 عليه.الشيخ: هذا انفرد به شيخ مسلم وأنكروا 
صالته ليدخل يف مجاعة فهل يقطعها أبن يقلب الفرض إىل نفل ويكمل  السائل: إذا أراد املنفرد قطع
 الصالة أم أنه ينهي الصالة؟

ل أعجب إيل أن أقطعها يقطعها بتااتً ألنه إذا قلبها نفاًل ما أيمن أن يفوته الشيخ: اإلمام أمحد يقو 
 ركعة أو ركعتان مع هؤالء اجلماعة.

 فدخل معهم ومل يقطع صالته فماذا يفعل؟ ل: صلى ركعتني منفردًا مث رأى مجاعةالسائ
 الشيخ: فإذا قام اإلمام إىل الثالثة جلس هو مث إن شاء سلم وإن شاء انتظره.

 لسائل: هل جيوز للمأموم أن خيرج من الصالة إذا كان اإلمام يلحن كثريًا؟ا
عليه ولكن لو ما إال إذا كان يلحن كما قلت وأنه يرد الشيخ: ما خيرج ويفتح عليه ويبني له الصواب 

 امتثل أو ما عرف أن يقيم احلرف فحينئٍذ له أن خيرج املهم العذر عام.
عذر فسدت صالته ألنه ترك متابعة إمامه لغري عذر فأشبه ما لو تركها  القارئ: فإن نوى االنفراد لغري

 ملنفرد إذا نوى اإلمامة.بغري نية املفارقة وفيه وجه أنه يصح بناًء على ا
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الشيخ: لكنه قياس عكسي هذا مأموم نوى االنفراد وذاك منفرد نوى اإلمامة أو منفرد نوى االئتمام 
وجه الذي ذكره هو مذهب ذكره فيما لو حضرت مجاعة وهو يصلي وهذا العلى الوجه الثاين الذي 

الشافعي أنه جيوز للمأموم أن ينفرد بال عذر لكن الصحيح أنه ال جيوز أن ينفرد بال عذر لعموم قوله 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به( وعلى القول أنه جيوز أن ينفرد عن اإلمام 

حصل لبعض الناس فيما لو دخل شخص  على إحدى الروايتني به يزول اإلشكال الذي بال عذر
يريد صالة املغرب خلف من يصلي العشاء وقال كيف يصح أن ينفرد إذا قام اإلمام إىل الرابعة ألنه 



صلى ثالاثً فسوف جيلس ويسلم فكيف جاز االنفراد نقول أواًل أن املسألة ليست إمجاعاً يف أنه ال 
ال عنده عذر شرعي ألنه ال جيوز أن يصلي املغرب أربعاً االنفراد بال عذر واثنياً أنه يف هذه احل جيوز

 فهو عذر شرعي فيجلس ويسلم ويقوم مع اإلمام فيما بقي من صالة العشاء.
 السائل: لو كانت اجلماعة رجلني مث املأموم خرج من الصالة لعذر ماذا ينوي اإلمام؟

 خبروج املأموم ينوي االنفراد. الشيخ: ينوي االنفراد
 سان يدخل مع اإلمام يقرأ الفاحتة وفيها خلل بنيِّّ هل يستمر معه؟السائل: إن

 الشيخ: ال ما يستمر إذا كان يلحن حلناً حييل املعىن ومل ُيكن تقوُيه فال يستمر معه.
 السائل: دخل يف التشهد األخري وحضرت مجاعة أخرى هل له أن يقطع صالته؟

ز أن يقلبها نفاًل ويكمل لكن كما قلت يفوته بعض له ذلك ألنه مل يدرك اجلماعة األوىل وجيو  الشيخ:
 الفريضة مع هؤالء الذين دخلوا.

القارئ: الرابعة أحرم مأموماً مث صار إماماً لعذر مثل أن سبق إمامه احلدث فيستخلفه فإنه يصح وعنه 
 ال يصح.

 ه احلدث يعين أحدث يف أثناء الصالة.الشيخ: والصحيح األول أنه يصح ومعىن سبق
ئ: وإن أدرك نفسان بعض الصالة مع اإلمام فلما سلم ائتم أحدمها بصاحبه يف بقيتها ففيه القار 

 وجهان فإن كان لغري عذر مل تصح.
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الشيخ: ففيه وجهان الصحة وعدمها وهبذا نعرف أنه ال ينبغي إذا دخل اثنان قد فاهتما بعض الصالة 
م فيها وجهان وجه ابجلواز ووجه قول أحدمها للثاين أان إمامك فيما نقضي ألن املسألة كما عرفتأن ي

ابملنع وليس فيه من يقول إنه يستحب مث إن يف فعل هذا تشويش على الناس إذا قام اثنان لقضاء ما 
 فاهتما فصليا مجاعة وال سيما إذا كانت الصالة جهرية ومل يدركا إال ركعة واحدة.

املأموم احلدث أو تفسد صالته لعذر قارئ: اخلامسة أحرم إماماً مث صار منفردًا لعذر مثل أن يسبق ال
 فينوي اإلمام االنفراد فيصح وإن كان لغري عذر مل يصح.

الشيخ: معىن قوله لعذر يعين لو أن اإلمام انفرد بنفسه وختلى عن اإلمامة فإنه ال يصح كما لو ختلى 
املؤلف رمحه هللا لعذر أما لو انفرد املأموم بال عذر فاإلمام معذور يف الواقع فقول املأموم عن االئتمام 

يعين من قبل اإلمام ولتوضيح الصورة: إمام ومأموم إذا انفرد اإلمام نقول إن كان لعذر فال أبس وإن  



حده كان لغري عذر فال جيوز مثال لغري عذر نفس اإلمام وهو إمام فسخ اإلمامة وأراد أن يصلي و 
املأموم احلدث فينصرف فيبقى اإلمام  نقول هذا ال جيوز لغري عذر أما إذا كان لعذر مثل أن يسبق

وحده منفردًا فهذا ال أبس وكذلك لو أن املأموم قطع صالته بال عذر فبقي اإلمام منفرداً فال أبس 
عذوراً ألنه ال ُيكنه أن ألن هذا ليس ابختياره املأموم قطع صالته بغري اختيار اإلمام فبقي منفردًا م

 ملسألة اآلن ثالث صور:يقول للمأموم ال تقطع صالتك فصارت ا
الصورة األوىل قطع اإلمام إمامته لغري عذر هذا ال تصح ألنه انتقل من إمامة إىل انفراد بال عذر 

 فبطلت صالته.
 فيه.الثانية قطع اإلمام إمامته النقطاع صالة املأموم لعذر فهذا جائز وال إشكال 

ر فهنا تصح لإلمام، واملأموم على كل حال قطع الثالثة قطع اإلمام إمامته لقطع املأموم ائتمامه بال عذ
 صالته ال تصح له ملاذا؟ ألنه ليس ابختياره أن جيرب املأموم على البقاء فهو معذور.
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احلي فيزول عذر اإلمام  القارئ: السادسة أحرم إماماً مث صار مأموماً لعذر مثل أن يؤم غري إمام
ففيه روايتان إحدامها يصح ملا  ويصري األول مأمومافيتقدم يف أثناء الصالة ويبين على صالة األول 

روى سهل بن سعد قال ذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم 
لم والناس يف الصالة فتخلص فحانت الصالة فصلى أبو بكر فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وس

يب صلى هللا عليه وسلم حىت وقف يف الصف فاستأخر أبو بكر حىت استوى يف الصف وتقدم الن
فصلى مث انصرف متفق عليه والثانية ال يصح ألنه ال حاجة إىل ذلك وفعل الين صلى هللا عليه وسلم 

 حيتمل أن يكون خاصاً له ألن أحدًا ال يساويه.
ألة السادسة انتقل من كونه إماماً إىل كونه مأموماً لعذر ومثاله ما ذكر إمام خلَّفه الشيخ: هذه املس

احلي قال صلِّّ ابلناس فلما شرع يف الصالة حضر إمام احلي فهنا إلمام احلي أن يتقدم ويكون  إمام
آله هو اإلمام والذي كان إماماً يكون مأموماً والدليل على ذلك فعل النيب صلى هللا عليه وعلى 
صحابة وسلم حني صلى أبو بكر ابلناس فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم يف أثناء الصالة فجعل ال

رضي هللا عنهم يصفحون أبيديهم وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فالتفت فإذا النيب صلى هللا عليه 
صلى هللا عليه وعلى وعلى آله وسلم حىت وصل النيب إىل مكانه فأراد أبو بكر أن يتأخر فدفعه النيب 

رضي أن يكون أبو بكر  آله وسلم فرفع يديه أبو بكر حيمد هللا أن الرسول عليه الصالة والسالم



إماماً له وهذه غبطة لكنه رضي هللا عنه أصر على أن يتأخر والرسول يدفعه ويصر على التأخر إكراماً 
يتقدم بني يدي رسول هللا صلى هللا للرسول عليه الصالة والسالم وقال ما كان البن أيب قحافة أن 

وأبو بكر أتخر حىت قام يف الصف وهذه  عليه وسلم فكمل هبم الصالة الرسول عليه الصالة والسالم
 فيها غمَرر مسائل:

(2/47) 

 

املسألة األوىل أن املخالفة لإلكرام ال تعد معصية فإن أاب بكر خالف النيب عليه الصالة والسالم 
ع لعلي بن أيب طالب يف صلح ام فال تكون هذه املخالفة معصية ونظريها ما وقولكنه خالفه لإلكر 

احلديبية حيث جاء سهيل بن عمرو للمفاوضة يف الصلح واتفقوا على أن يكتبوا بسم هللا الرمحن 
الرحيم فقال سهيل ال نعرف الرمحن ولكن اكتب ابمسك اللهم فقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله 

ضى عليه حممد رسول هللا قال مسك اللهم( فكتب ابمسك اللهم مث قال هذا ما قوسلم )اكتب اب
سهيل ال ُيكن تكتب حممد رسول هللا لو كنا نعلم أنك رسول هللا ما قاتلناك وال منعناك ولكن اكتب 
حممد بن عبد هللا كغريك من رجال قريش ننسبك إىل أبيك بعد أن كتب حممد رسول هللا فقال النيب 

هللا اكتب حممد بن عبد هللا قال وهللا ما  لصالة والسالم لعلي بن أيب طالب امح حممد رسولعليه ا
أحموها وأىب فقال الرسول عليه الصالة والسالم أرينها فأراه إايها فمحاها الرسول عليه الصالة 

م هل والسالم بيده هذه خمالفة علي بن أيب طالب وإقسامه يف رد أمر الرسول عليه الصالة والسال
للرسول عليه الصالة والسالم ومن مث أخذ شيخ اإلسالم أن يعد معصية؟ ال ملاذا؟ إكراماً وتعظيماً 

خمالفة اإلنسان الذي حلف عليك إكراماً له ال يعد حنثاً وال جتب فيه كفارة ألن احلنث مبناه على 
خل وال دخلت هل نلزم اإلمث وهذا ليس فيه إمث فلو قال مثاًل وهللا إنك تدخل فقلت وهللا ما أد

 ألنه أراد اإلكرام وقد حصل لكن مجوع العلماء على أنه حينث وال أريد أن احلالف األول ابلكفارة؟ ال
ينفتح عليكم هذا الباب فتخالفونين يف شيء مثل ما تقولون حنن )كلمة غري واضحة( من ابب 

سول عليه الصالة والسالم قال )احمها اإلكرام أخشى ينفتح هذا الباب إمنا القرائن هلا أحوال وهذا الر 
 د بن عبد هللا(.واكتب حمم

(2/48) 

 



ومن النكت يف قضية صلح احلديبية أن الذين صاروا اآلن يقولون قال حممد بن عبد هللا وحكم حممد 
 غي إىل ما ال ينبغي ألنه لو قيل حممدبن عبد هللا دون أن يقولوا حممد رسول هللا نقول إهنم تركوا ما ينب

رسالة اليت هي أشرف أوصافه صار يف القلب شيء بدل من أن بن عبد هللا ومل يوصف ابلعبودية وال
تقول حممد بن عبد هللا قل حممد رسول هللا وهلذا انظر قريش قالوا ما نكتب حممد رسول هللا نكتب 

سالم يرضى إذا قيل كيف الرسول عليه الصالة وال حممد بن عبد هللا فقال اكتب حممد بن عبد هللا
محن إىل ابمسك اللهم وعن حممد رسول هللا إىل حممد بن عبد هللا وشرط هبذا يعدل عن بسم هللا الر 

آخر أن من جاء مسلماً رده إليهم ومن ذهب منا من املسلمني فإنه ال يرد قلنا ألنه التزم حينما 
الناس خألت لسالم بركت وحرنت رفضت أن متشي فصاح بركت الناقة انقته عليه الصالة وا

ن متشي فقال )وهللا ما خألت القصواء( ودافع عنها وهي بيهيمة ألن القصواء يعين حرنت وأبت أ
احلق أحق أن يتبع وال ُيكن أن تغتاب البهيمة وهي خالية من هذا السوء قال )وهللا ما خألت 

ين خطة يعظمون حابس الفيل( مث قال )وهللا ال يسألو  القصواء وما كان ذاك هلا خبلق ولكن حبسها
جبتهم عليها( أقسم فنفذ لو مل جيبهم على هذا ماذا يكون صار احلرب ببطن فيها حرمات هللا إال أ

مكة لكن من حكمة هللا عز وجل وما آاته الرسول من احلكمة حصل ما حصل املهم اآلن على أن 
ا قول املؤلف رمحه هللا يف هذه تعد إكراماً واحرتاماً وتعظيماً وأم املخالفة إكراماً ال تعد معصية لكنها

لة الرواية الثانية أهنا ال تصح ألنه ال حاجة إىل ذلك وحيتمل اخلصوصية فنقول األصل عدم املسأ
اخلصوصية ومسألة إنه حيتاج أو ال حيتاج هذا أمر اعتباري رمبا حيتاج إليه إمام احلي لكون انئبه ليس 

مث لو فرض ليكمل هبم الصالة ويكون يف هذا حاجة عند مجيع اجلماعة فيحب أن يتقدم هو  ذا قبول
 أنه ال حاجة لذلك وأن النائب أحسن من إمام احلي فما املانع من جواز ذلك وقد وقع من رسول
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هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومل يقل إن هذا خاص يب فاألصل عدم اخلصوصية مث اعلموا أن 
ق عليهم األمر جلؤوا إليه م يلجؤون إىل شيئني عند الضيق إذا ضابعض العلماء عفا هللا عنا وعنه

األمر األول النسخ فتجد العامل إذا عجز عن التخلص قال هذا منسوخ الثاين اخلصوصية إذا عجز 
عن التخلص مما ورد قال هذا خاص ابلرسول وهذا ال جيوز ألن األصل عدم النسخ واألصل أن 

م ابلتاريخ واخلصوصية من شرطني مهمني مها تعذر اجلمع والعلالنصوص حمكمة والنسخ البد فيه 
َها َوَطراً َزوَّْجَناَكَها لَِّكْي ال َيكموَن  األصل فيها العدم وهلذا قال هللا عز وجل ملا قال )فـََلمَّا َقَضى زَْيٌد مِّنـْ



همنَّ  نـْ لكي ال   َوَطراً( والقضية مع الرسول مل يقلَعَلى اْلممْؤمِّنِّنَي َحَرٌج يفِّ َأْزَواجِّ َأْدعَِّيائِّهِّْم إَِّذا َقَضْوا مِّ
يكون عليك حرج بل قال )لَِّكْي ال َيكموَن َعَلى اْلممْؤمِّنِّنَي َحَرٌج( وهذا إشارة إىل أن ما أحل للرسول 
َنًة( يعين أحللنا لك امرأة مؤمنة  أحل لغريه وهذا نص واضح وملا أراد هللا اخلصوصية قال )َواْمَرَأًة ممْؤمِّ

ِّّ إِّْن أَ )إِّْن َوهَ  ُّ َأْن َيْستَـْنكَِّحَها َخالَِّصًة َلَك مِّْن دمونِّ اْلممْؤمِّنِّنَي(.َبْت نـَْفَسَها لِّلنَّيبِّ  رَاَد النَّيبِّ
 

 فصل
القارئ: وإذا أقيمت الصالة مل يشتغل عنها بغريها لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا أقيمت 

خياف فوات  مت وهو يف انفلة خففها وأمتها إال أنالصالة فال صالة إال املكتوبة( رواه مسلم وإن أقي
 اجلماعة فيقطعها ألن الفريضة أهم وعنه يتمها لقول هللا تعاىل )َوال تـمْبطِّلموا َأْعَماَلكمْم(.
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الشيخ: قوله رمحه هللا وإذا أقيمت الصالة مل يشتغل بغريها أما غريها من أمور الدنيا فال شك أنه ال 
اإلقامة فامشوا إىل الصالة( وأما  به لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا مسعتمجيوز أن يشتغل 

اشتغاله بطاعة أخرى فإن كان ابتداًء فإنه ال جيوز يعين مثل رجل بعد أن أقيمت الصالة ذهب يصلي 
راتبة أو ذهب يصلي فائتة كانت عليه فإن ذلك ال جيوز لعموم قوله )إذا أقيمت الصالة فال صالة 

ضعيفاً )إال اليت أقيمت( وهذا هو املراد ال شك وإن   املكتوبة( ويف رواية ألمحد وإن كانت سندها إال
كان استمرارًا معناه أنه قد شرع يف العبادة إن كان قد شرع يف العبادة فإن كانت فريضة أمتها كما لو  

كانت عليه صالة الظهر   كان عليه فائتة مث دخل فأقيمت الصالة وقد شرع يف الفائتة فإنه يتمها مثل
هر مث أقام صالة العصر نقول أمتها وهذا ال إشكال فيه لكن يتمها خفيفة فدخل وشرع يف صالة الظ

من أجل أن يدرك الصالة احلاضرة أما إذا كانت انفلة شرع يف انفلة مث أقيمت الصالة فقد اختلف 
 العلماء رمحهم هللا يف ذلك على أقوال:

لم )إذا أقيمت الصالة فال ة تبطل لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسالقول األول أن النافل
صالة إال املكتوبة( وهذا نفي للصالة ابتداًء واستمرارًا وهذا رأي كثري من احملدثني أنه إذا أقيمت 

الصالة وأنت يف انفلة بطلت الصالة ألن النفي إما لنفي الوجود وإما لنفي الصحة وإما لنفي الكمال 
لصحة وقال بعض العلماء يتم النافلة وخيففها إال في الوجود هنا متعذر ألنه قد شرع فيبقى نفي اون

 أن خيشى فوات اجلماعة ومباذا تفوت اجلماعة؟ اختلف فيه العلماء أيضاً 



فقيل تفوت إذا مل يدرك تكبرية اإلحرام قبل السالم وهذا هو املشهور من املذهب وبناًء على ذلك 
ام فإذا مل يبق إال هذه فاقطعها وهلذا قال لتك حىت ال يبقى عليك إال مقدار تكبرية اإلحر نقول أمت انف

 إال أن خيشى فوات اجلماعة فيقطعها.
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وقيل إنه ال يدرك اجلماعة إال إبدراك ركعة وعلى هذا فنقول أمت النافلة حىت يبقى على اإلمام ركعة إذا 
 مل يبق إال ركعة اقطعها.

فاتت اجلماعة ال يقطعها ولو فاتت اجلماعة ألن هللا قال )َوال العلماء ال يقطعها ولو  وقال بعض
تـمْبطِّلموا َأْعَماَلكمْم( وهذا عام وهو لو قطعها ألبطل عمله ولكن هذا القول ضعيف بال شك 

 ابلردة عن اإلسالم واالستدالل ابآلية يف غري حمله ألن املراد بقوله تعاىل )َوال تـمْبطِّلموا َأْعَماَلكمْم( يعين
هنياً عن إبطال العمل مطلقا فها هو النيب عليه الصالة والسالم دخل على أهله فقال )هل  ليس

عندكم شيء( قالوا عندان حيس قال )أرينيه فلقد أصبحت صائماً( فأكل فاآلية ليس فيها النهي عن 
ول إذا ال يف هذه املسألة أن نقإبطال العمل يعين اخلروج منه بعد الدخول فيه ليس هذا وأقرب األقو 

أقيمت الصالة وأنت يف الركعة الثانية فأمتها خفيفة وإن أقيمت وأنت يف الركعة األوىل فاقطعها وجه 
التفصيل أنه إذا صلى ركعة اتمة فقد أدرك الصالة لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )من 

لتطوع فيكون أدرك ى ركعة يف وقت يؤذن له ابأدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة( وهذا صل
التطوع فيتمها لكن خيفف ألن إدراكه شيئاً من واجب الصالة أفضل من انفلة الصالة أما إذا كان مل 

يصلِّّ ركعة أبن أقام وهو يف الركعة األوىل فليقطعها لعموم )فال صالة إال املكتوبة( وألنه مل يدرك 
لفريضة أفضل من التشاغل ابلنافلة لقوله ول فيها وألن التشاغل ابالنافلة يف وقت حيل له فيه الدخ

 تعاىل يف احلديث القدسي )ما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه(.
القارئ: وإن أقيمت قبل جميئه مل يسع إليها ملا روى أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما ها وأنتم تسعون ائتوها و وسلم )إذا أقيمت الصالة فال أتتو 
 فاتكم فأمتوا( وروي )فاقضوا( متفق عليه.
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الشيخ: روي )فأمتوا( وروي )فاقضوا( فاختلف العلماء رمحهم هللا فمنهم من أخذ بقوله )فأمتوا( 
فات واإلمتام للباقي ويتفرع  اومنهم من أخذ بقوله )فاقضوا( وفرق بني اإلمتام والقضاء فالقضاء مل

على هذا اخلالف هل ما يقضيه أول صالته أو آخر صالته؟ إن قلنا القضاء ملا فات فما يقضيه أول 
صالته فإذا أدرك من الرابعية ركعتني مث قام يقضي الركعتني األخريني فإنه يقرأ الفاحتة وسورة ويقرأ 

ل الركعتني األخريني أكثر من األوليني ومن قال إن طياالستفتاح ويتعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم وي
اإلمتام يفسر معىن القضاء وأن معىن )فاقضوا( يعين )أمتوا( واستدلوا بقول هللا تعاىل )فـََقَضاهمنَّ َسْبَع 

ل مَسَاَواٍت يفِّ يـَْوَمنْيِّ( قضاهن يعين أمتهن وبقوله تعاىل )فـََلمَّا َقَضى مموَسى اأْلََجَل( قضى موسى األج
يعين أمته وقالوا إن كالم الرسول عليه الصالة والسالم يفسر بعضه بعضاً فمعىن اقضوا أي أمتوا ألن 
تفسري اقضوا أبمتوا وارد يف اللغة العربية لكن تفسري أمتوا ابقضوا مل يرد ألن اإلمتام بناء على ما سبق 

ة الذي فاته مع اإلمام هو ئتوعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما يقضيه اإلنسان من الصالة الفا
آخر صالته سيقتصر فيه على الفاحتة وخيفف الركعتني اللتني يقضيهما اللهم إال إذا كان اإلمام خيفف 

ختفيفاً لو خفف دونه لفاتته الطمأنينة فهنا ال خيفف فإن قال قائل ما تقولون يف املسبوق إذا زاد 
نية واإلمام سها فصلى مخساً هل يلزمه أن أييت بركعة ثااإلمام ركعة؟ يعين دخل مع اإلمام يف الركعة ال

 أو ال يلزمه؟ فيه قوالن للعلماء:
فمنهم من قال يلزمه ألنه فاته ركعة وال سيما إذا قلنا أن ما يقضيه هو أول صالته فقد فاتته الركعة 

ه فلم تبطل تاألوىل فيأيت هبا وعلى هذا فيلغز يف هذه املسألة ويقال رجل تعمد زايدة ركعة يف صال
 صالته.
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ومنهم من قال ال يلزمه أن أييت ابلركعة بل ال جيوز أن أييت هبا وهذا القول هو الصحيح فإن قال قائل 
( وهذا فاتته ركعة فيجب أن يتم قلنا إن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )ما فاتكم فأمتوا

)فأمتوا( وهذا الذي أدرك اإلمام فزاد ركعة هل يقال إن  لكنه مل يقل ما فاتكم فأمتوا أو زيدوا قال
تم؟ ال هي اتمة اآلن فيكون قول الرسول )ما فاتكم فأمتوا( خيرج ما إذا زاد صالته اآلن انقصة حىت ت

ام تبىن على الظواهر والكثري فال يكون يف قوله )فأمتوا( دليل اإلمام ركعة ألن هذا أمر اندر واألحك
مل ينقص  ركعة الزائدة عمدًا بل فيه دليل على أنه ال أييت هبا لقوله )فأمتوا( فيقال هذاعلى أنه أييت ابل

 عليه شيء اآلن حىت يطالب ابإلمتام.



تقطعها ابلتسليم حلديث  السائل: بعض العلماء يقولون إذا أردت أن تقطع الصالة ألمر ما فإنك
 )وحتليلها التسليم(؟

يقطعها بال سالم ألن التسليم آخرها وهنا مل تتم حىت يسلم  الشيخ: هذا غري صحيح هو إذا قطعها
 شيء.هلا بل يقطعها بدون 

السائل: إمام قام إىل اخلامسة لو أن املأموم تيقن أن اإلمام قام إىل خامسة فهو اآلن يصلي مع إمام 
 طالن الركعة.يعتقد ب

ة وهذه ترد كثرياً، ومعلوم إذا الشيخ: هذا ال ُيكن أن تتيقن أهنا خامسة ألنه قد يكون نسي الفاحت
ذه دائماً تقع يقول اإلمام للناس إذا سبحوا به وأصر قال أتى بركعة ما فيها الفاحتة البد أييت ببدهلا وه

 إنه مل يقرأ الفاحتة يف الركعة األوىل مثالً.
مام إذا كانت املسبوق إذا دخل مع اإلمام الثانية وزاد ركعة نقول إن الركعة اليت أتى هبا اإلالسائل: 

للمسبوق وهي غري  زائدة تكون ركعة غري مشروعة فال حتسب على قول الكثريين فكيف حتسب
 مشروعة؟
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الشيخ: هي ابرك هللا فيك اإلمام إما انسي أو متعمد لكنه جربًا لركعة ترك فيها الفاحتة إن كانت 
ه واملأموم أيضاً معذور ألنه اتبع هذا ذور بالثانية فهذه ركعة معتد هبا وإن كانت األوىل انسياً فهو مع

اإلمام قد يكون ما يعلم أنه حني دخل معه، دخل معه يف الثانية ما يدري وقد يدري بواسطة التشهد 
إذا جلس يعرف أن هذه هي الثانية لكن هل هذه الزايدة مبطلة للصالة؟ ما دام فيه احتمال أن 

 دى الركعات فأان ما أتيقن أنه زائد.يف إحاإلمام قام هلذه اخلامسة ألنه ترك ركناً 
القارئ: وال أبس أن يسرع شيئاً إذا خاف فوات الركعة ألنه جاء عن أصحاب رسول هللا أهنم كانوا 

يعجلون شيئاً إذا خافوا الفوات فإن أدركه راكعاً كرب لإلحرام وهو قائم مث كرب أخرى للركوع فإن كرب 
د بن اثبت وابن عمر وإن أدرك قدر ما جيزئ يف الركوع عل زيواحدة أجزأه نص عليه واحتج أبنه ف

مع اإلمام أدرك الركعة وإن مل يدرك ذلك مل يكن مدركاً هلا ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم قال )إذا أدركتم اإلمام يف السجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك 

فإن أدركه يف سجود أو جلوس كرب لإلحرام واحنط من غري تكبري ألنه مل يدرك داود الركعة( رواه أبو 
 حمل التكبري من السجود.
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الشيخ: هذا واضح ما حيتاج إىل تعليق لكن قوله عجل بعض الشيء أو عجل شيئاً معناه شيئاً يسرياً 
ليه وعلى آله وسلم قال أليب  ععجلة ال تقبح وال يكون هلا صوت فإن قال قائل إن النيب صلى هللا

بكرة )زادك هللا حرصاً وال تعد( قلنا ألن أاب بكرة عجل عجلة أدركها الرسول عليه الصالة والسالم 
ومسعها وهذا يدل على أهنا شديدة وهلذا قال اإلمام أمحد ال أبس بعجلة ال تقبح وبه نعرف ما يفعله 

يقول اصربوا إن هللا مع الصابرين أو يتنحنح  و بعض الناس حني يدخل واإلمام راكع يركض شديداً 
ويقال إن بعض األئمة إذا مسع الذي يركض رفع مباشرة من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبرمانه 

يعاقبه وأنه يف يوم من األايم كأن هذا اإلمام أطال الركوع وبعض املأمومني وده يسرع شوي فجعل 
إلمام هنض وهذا قد يكون من بعض الناس يتحيل على ه اخيبط برجليه كأنه رجل داخل فلما أحس ب

سرعة اإلمام إذا كان من عادته أنه إذا مسع الذي خيبط أو يعجل رفع لكن األفضل يف هذا أن يتأخر  
كما قال األصحاب رمحهم هللا يتأخر بشرط أن ال يشق على من خلفه فإن شق عليهم فهم أوىل 

دخل إما أن يتيقن أنه أدرك الركعة فقد أدركها يعين أدرك ذي ابملراعاة من الرجل الداخل مث هذا ال
الركوع وإما أن يتيقن أنه مل يدرك الركوع فهو مل يدرك الركعة وإما أن يشك ال يدري هل وصل إىل 
الركوع قبل أن ينهض اإلمام منه أو ال حينئٍذ نقول هو اآلن شاك وكيف نعامل الشاك نقول هل 

 تدرك؟ إن قال نعم قلنا اعمل بغلبة الظن وابنِّ عليه وإن قال ليس و ملعندك غلبة ظن أنك أدركت أ
 عندي غلبة ظن قلنا إنك مل تدرك الركعة بناًء على األصل وعلى اليقني.
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يف املسألة األوىل اليت فيها غلبة الظن هل يسجد للسهو إن قلتم ال أخطأمت وإن قلتم نعم أخطأمت 
ط سجود السهو ألن اإلمام وىل وغلب على ظنه أنه أدركها فإنه يسقيقال إن كانت هي الركعة األ

يتحمل عنه ألن العلماء قالوا إن املأموم إذا كان أدرك الصالة من أوهلا فال سجود عليه لكن قد 
يقول قائل إمنا أسقطوا سجود السهو عن املأموم لئال خيالف اإلمام وهذا إمنا يصدق فيما إذا كان 

نعم هذا وارد لكن كونه يسجد بعد سالم  لسالم أما بعده فال حتق املخالفة فيقالسجود السهو قبل ا
 إمامه وهو مل يفته شيء هذا نوع خمالفة فال يسجد.



بقي علينا املسألة األخرية إذا أدرك اإلمام ساجدًا يقول إنه ينحط بال تكبري ألنه مل يدرك حمل تكبري 
مام بدون تكبري دًا أو قاعدًا فكرب لإلحرام مث اتبع اإلمن السجود صحيح يعين إذا أدرك اإلمام ساج

ملاذا؟ ألنك اآلن ستنتقل من قيام إىل قعود وهذا ليس مبشروع خبالف الذي يدرك اإلمام راكعاً فإن 
اإلمام قد انتقل إىل الركوع من القيام وأنت اآلن ستنتقل من القيام إىل الركوع فتكرب مع أن التكبري 

 لكنه أفضل. اكعاً التكبري للركوع يف حقه ليس بواجبملن أدرك اإلمام ر 
السائل: أما القعود فاالنتقال من قيام إىل قعود التكبري غري مشروع لكن ما يقال إن االنتقال من قيام 

 إىل سجود التكبري مشروع ألن السجود يكون بعد القيام؟
اآلن أنت سوف تنحط من قيام الشيخ: ليس مبشروع أيضاً ألن السجود يكون من رفع بعد ركوع أما 

ما السجود الذي بعد الركوع فهو بعد الركوع فيفرق بني هذا وهذا فليس هناك سجود قبل ركوع وأ
 من قيام إال بعد ركوع.

 السائل: ما هو املقدار أو احلد الذي يدرك به الركوع مع اإلمام؟
يت وأدركت اإلمام يف حال ركوعه الشيخ: الركوع ابرك هللا فيك يدرك فيما إذا كربت لإلحرام مث أهو 

 ينهض يعين أنت اتفقت واإلمام يف حد الركوع.قبل أن 
 السائل: مسألة أن ينحط من قيام إىل سجود أو قعود بدون تكبري ملاذا سقط التكبري وهو واجب؟
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زل الشيخ: إذا جئت واإلمام ساجد أو جالس بني السجدتني أو جالس للتشهد فكرب لإلحرام مث ان
قيام مباشرة وال سجود بدون تكبري والتكبريات هنا ليست واجبة ألنه ال يوجد قعود مشروع بعد ال

مشروع بعد القيام مباشرة السجود املشروع بعد القيام إمنا يكون بعد قيام قبله ركوع وهنا ليس قبله 
 ركوع هذا وجهه.

 السائل: لو زاد اخلامسة سهواً مث سها فيها فهل يسجد للسهو؟
 الشيخ: نعم يسجد للسهو ألهنا يف حكم الصالة كما لو أحدث فيها بطلت.

 
 فصل

القارئ: وإذا أحس بداخل يف القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما مل يشق على املأمومني ملا روى 
ابن أيب أوىف أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقوم يف الركعة األوىل من صالة الظهر حىت ال يسمع 



صالة اخلوف إال أن  قع قدم وألنه انتظار ليدرك املأموم على وجه ال يشق فلم يكره كاالنتظار يفو 
يكون اجلمع كثريًا فإنه ال يستحب ألنه ال يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه وألنه يفوت حق مجاعة  

 كثرية ألجل واحد ومن كرب قبل سالم اإلمام فقد أدرك فضيلة اجلماعة ويبين عليها.
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الشيخ: قوله رمحه هللا ومن كرب قبل سالم اإلمام فقد أدرك فضيلة اجلماعة إن أراد بذلك الفضيلة 
صحيح ووجه هذا قول النيب صلى  املطلقة ففيه نظر وإن أراد أنه أدرك شيئاً من فضيلة اجلماعة فهذا

نطوق هذا اللفظ أن من هللا عليه وعلى آله وسلم )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة( فم
صالة وهذا عام أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه مل يدرك ال

قبل سالم اإلمام حىت يدرك ركعة كاملة فكذا  يف مجيع اإلدراكات وكما أنه ال يدرك اجلمعة ابلتكبري
ملطلقة إال إبدراك ركعة الدليل أثر ونظر، هنا فصار الدليل على القول الراجح أنه ال يدرك الفضيلة ا

نظر القياس على إدراك صالة اجلمعة أثر وهو قوله )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة( ال
رب قبل سالم اإلمام وقد فاته الركوع األخري فإنه ال يصلي مجعة ألنه أن اإلنسان لو أتى إىل اجلمعة وك

 مل يدركها بل يصلي ظهراً.
 

 فصل
لقارئ: وما يدركه املأموم مع اإلمام آخر صالته ال يستفتح فيه وما يقضيه أوهلا يستفتح إذا قام إليه ا
فائت وعنه أن ما يدركه أوهلا يستعيذ لقوله صلى هللا عليه وسلم )وما فاتكم فاقضوا( واملقضي هو الو 

 ملشهور.وما يقضيه آخرها لقوله صلى هللا عليه وسلم )وما فاتكم فأمتوا( واألول ا
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الشيخ: إذا كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )ما فاتكم فأمتوا( وقال )ما فاتكم فاقضوا( 
أحد اللفظني اللهم إال أن يكون قاهلما يف والظاهر وهللا أعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقل إال 

متوا ما فاتكم فاقضوا هذا بعيد وأايً كان فإن أحسن زمنني خمتلفني وإال فال ُيكن أن يقول ما فاتكم فأ
ذا قال )فأمتوا( وقال )فاقضوا( قلنا جيب أن نفسر القضاء ما يفسر به كالم النيب هو كالم النيب فإ



متام وارد يف اللغة العربية بل يف القرآن الكرمي قال هللا تبارك وتعاىل ابإلمتام ألن القضاء مبعىن اإل
َع مَسَاَواٍت يفِّ يـَْوَمنْيِّ( قضاهن مبعىن أمتهن فالصحيح أن ما أدركه املسبوق أول صالته )فـََقَضاهمنَّ َسبْ 

 يستعيذ يستفتح فيه ويستعيذ ويقرأ الفاحتة وسورة إن متكن وأن ما يقضيه هو آخرها فال يستفتح وال
ل هلذا القول إال إذا قلنا أبنه يستعيذ يف كل ركعة فيستعيذ يف املقضي كما يستعيذ يف املؤدى ويد

لتشهد الصحيح أنه لو أدرك ركعة من املغرب فكيف يكون القضاء؟ قام فصلى ركعة مث جلس ل
 األول ولو قلنا إن ما يدركه هو آخر صالته لكان يصلي ركعتني بتشهد واحد.

 ألنه يقرأ فيما يقضيه ابلسورة بعد الفاحتة فكان أول صالته كما لو بدأ به. القارئ:
ل إنكم تقولون إنه إذا قام يقضي تقولون إنه يقرأ الفاحتة وسورة وهذا يدل على أن الشيخ: كأنه يقو 

 يه أول صالته فنقول هذا ال يلزمنا من وجهني:ما كان يقض
  نقول إنه يقرأ سورة مع الفاحتة بل يقتصر على الفاحتة.الوجه األول أن نقول إننا ال نلتزم به وال
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ا قضاًء ملا مل يدركه مع اإلمام ألن اإلمام يف آخر سورة مع الفاحتة ويكون هذالثاين أن نقول إنه يقرأ 
اءة غريها فإذا مل يتمكن فإنه يقرأ ما الصالة سوف يقتصر على الفاحتة وقد ال يتمكن املأموم من قر 

فاته ويكون ذلك داخاًل يف عموم قوله )وما فاتكم فأمتوا( ألن هذا فاتنا فالبد من إمتامه فصار 
تخلص من هذا اإللزام أبحد وجهني الوجه األول أن نقول ال يقرأ مع الفاحتة سورة أخرى وال يلزمنا ال

ليس فيه إال الفاحتة الثاين أن نقول يقرأ سورة مع الفاحتة  ألننا نقول هذا آخر الصالة وآخر الصالة
املسبوق من قراءة  لكن هذا قضاء ملا مل يقرأه يف أول صالته وبناًء على ذلك نقول إذا متكن هذا

 سورة بعد الفاحتة يف آخر صالة اإلمام فإنه ال يعيد السورة مرة اثنية.
 يصري يف آخرها؟ السائل: إن العقل ما يوافق على أن أول الصالة

الشيخ: هذا صحيح هذا الرتتيب املعقول أن ما أدركه هو أول صالته لكن أان أقول كأن املؤلف رمحه 
ئلني أبن ما يقضيه آخر صالته يلزمهم يقول إنكم تقولون إنه يقرأ سورة مع هللا يريد أن يلزم القا

ل عن هذا اإللزام أبحد وجهني الفاحتة وهذا يدل على أن الذي يقضيه أول الصالة حنن نقول ننفص
مها أن نقول ال تقرأ وال دليل من السنة على أنه يقرأ فنقول اقتصر فيما تقضي على الفاحتة وال تقرأ 

 أن نقول اقرأ مع الفاحتة سورة ألنك مل تقرأها يف أول صالتك فيكون هذا مما يقضى ألن والثاين
 وهلا ومل حيصل لك فال تتمه إال إذا قرأت.الصالة البد فيها من قراءة سورة مع الفاحتة يف أ



السائل: أدرك اإلمام يف التشهد األخري هل نقول ادخل مع اإلمام؟ وكيف جنيب على حديث أيب 
 ة )ما أدركتم فصلوا(؟هرير 
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الشيخ: نقول ادخل مع اإلمام إال إذا كان سيدرك مجاعة أخرى من أول الصالة فال يدخل معه 
صالة فقد أدرك وحديث أيب هريرة حممول على قوله صلى هللا عليه وسلم )من أدرك ركعة من ال

أوهلا ويدرك فضل اجلماعة املطلق  الصالة( وهذا يف احلقيقة مل يدركها فكونه أييت بصالة يدركها من
 الصالة معه.خري من كونه يدخل مع اإلمام يف حال ال يدرك 

فإذا مل يدرك اجلماعة فهل نقول أن اإلنسان خيري بني أن يدخل مع إمام مل يدرك معه اجلماعة وبني أن 
 لي مع إمام يدرك معه اجلماعة؟ اجلواب الثاين.يص

ن املغرب أو الرابعية ففي موضع تشهده روايتان إحدامها أييت بركعتني القارئ: فإن مل يدرك إال ركعة م
مث يتشهد ألن املقضي أول صالته وهذا صفة أول الصالة وألهنما ركعتان يقرأ فيهما ابلسورة  متواليتني

ملسبوق والثانية أييت بركعة مث جيلس ألنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن فكانتا متواليتني كغري ا
ه ومسروق فإذا جلس مع اإلمام يف تشهده األخري كرر التشهد األول فإذا قضى ما علياملسيب 

 تشهد وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم مث سلم.
يه أول صالته يعين حىت على هذا القول الشيخ: وقوله الثانية أييت بركعة مث جيلس بناًء على أن ما يقض

ن إمنا يقضيه أول صالته أما على القول أبنه أييت بركعتني يقولون إنه جيلس عقب ركعة مع أهنم يقولو 
 .متواليتني فهذا مطرد
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وقوله إذا جلس مع اإلمام يف تشهده األخري كرر التشهد األول هذا أيضاً فيه خالف فبعضهم قال 
 مع اإلمام ركعتني يف إن كان جلوسه مع اإلمام هو جلوسه األول كرر التشهد مثل أن يكون أدرك

إلمام األخري سيكون له تشهدًا أواًل ففي هذه احلال يكرر التشهد األول ألن ال رابعية فإن تشهد ا
يزيد فيه على ما يشرع فيه وأما إذا كان تشهد اإلمام األخري ليس تشهده األول مثل أن يدخل معه 

 رد املتابعة فيتابعهوضع جلوس له إال جمليف الركعة األخرية فإنه يكمل التشهد ألن هذا اجللوس ليس م



ابلقول كما يتابعه ابلفعل وهذا له وجه ومنهم من قال بل يكمل التشهد ألنه ال دليل على تكرار 
 التشهد مرتني فيكمل التشهد ويستمر إىل آخره فاألقوال إذاً ثالثة أقوال:

 ده أوال.اء كان ذلك موضع تشهالقول األول ما ذهب إليه املؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقاً سو 
 اين أنه يكرره إن كان موضع تشهده.والقول الث

 والقول الثالث يستمر سواء كان موضع تشهده أو ليس موضع تشهده.
ونقول حنن األمر يف هذا واسع إن كرر فعل خري وإن استمر فعل خري وليس هناك دليل يفصل بني 

 هذه األقوال الثالثة.
 

 فصل
فإن مل جيد إال من قد صلى استحب  يصلي يف مجاعة أخرى ته اجلماعة استحب أنالقارئ: فإن فات

لبعضهم أن يصلي معه ملا روى أبو سعيد أن رجاًل جاء وقد صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فقال )من يتصدق على هذا فيصلي معه( وهذا حديث حسن ولقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ز ذلك يف مجيع املساجد إال أن ع وعشرين درجة( وجيو ل على صالة الفذ بسب)صالة اجلماعة تفض
 أمحد كرهه يف املسجد احلرام ومسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

الشيخ: هذه إعادة اجلماعة يف مسجد واحد وإعادة اجلماعة يف مسجد واحد تنقسم إىل ثالثة 
 أقسام:
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ذلك كاملساجد اليت تكون يف الطرقات مثل األول أن يكون هذا املسجد للمارة فكل من مر صلى و 
فيها غري مكروهة قواًل ليت تكون يف احملطات حمطات البنزين أو غريها فإعادة اجلماعة املساجد ا

واحدًا ألن هذه للمارة وال ُيكن أن ينتظر الناس بعضهم بعضاً فنقول كلما جاءت مجاعة صلوا لكن 
ألوىل يف الصالة فيصلون وحدهم كما يوجد هذا يف املكروه أن يدخل مجاعة وقد شرعت اجلماعة ا

الوا حنن ندخل مل نصل املغرب مساجد الطرق وهذا خطأ ألنه يؤدي إىل تقسيم املسلمني ولكن إذا ق
وهؤالء حيتمل أهنم يصلون العشاء قلنا هذا ال يضر ألهنم إذا كانوا يصلون العشاء فهم سفر 

ب ابلنسبة لكم ادخلوا معهم فإن أدركتم آخر ركعة فأتوا سيصلوهنا ركعتني وهذا ال يغري صالة املغر 
ة فأتوا بركعة وال إشكال يف هذا أما أن بركعتني إذا كنتم تصلون املغرب وإن أدركتموه يف أول ركع



 تقيموا صالة وحدكم فهذا غلط تفريق للمسلمني.
مكروهة وهذا كان يفعل القسم الثاين أن تتخذ إعادة اجلماعة راتبة يف غري مساجد الطرق فهذا بدعة 

ة أئمة  يف املسجد احلرام قبل أن تستويل عليه احلكومة السعودية كان املسجد احلرام يصلي فيه أربع
كل إمام يصلي مبن يتبعونه يف مذهبه فللحنابلة إمام وللشافعية إمام وللحنفية إمام وللمالكية إمام 

ام الشافعي هذا املقام احلنبلي أحياانً رمبا يتفقون فيقال هذا املقام احلنفي هذا املقام املالكي هذا املق
شمالية وال شك أن هذا بدعة منكرة مجيعاً هذا يصلي مع اجلهة اجلنوبية وهذا يصلي مع اجلهة ال

وموجبة لتفريق املسلمني وهلذا كان من حسنات امللك عبد العزيز رمحة هللا عليه أن ألغى هذا وقال 
واحدًا وال ُيكن أن تتعدد األئمة هذا ال شك يف أنه بدعة  املسجد مسجد واحد فيكون إمامه

 منكرة.
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القسم الثالث أن تكون إعادة اجلماعة يف هذا املسجد طارئة وهذا هو الذي يقع كثريًا فيأيت مجاعة 
قال املؤلف رمحه هللا إنه وقد صلى الناس يف هذا املسجد وانصرفوا من الصالة فهنا نقول كما 

 قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يصلي يف مجاعة أخرى ودليل ذلك أوالً  يستحب أن
)صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل وما  

 كان أكثر فهو أحب إىل هللا( وهذا عام.
صحابه فقال )من يتصدق على لى هللا عليه وعلى آله وسلم جالس أباثنياً أنه دخل رجل والنيب ص

 لي معه( فقام إليه أحد الصحابة وصلى معه وهذه إقامة مجاعة بعد مجاعة أخرى.هذا فيص
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اثلثاً ما استدل به املؤلف من عموم قوله صلى هللا عليه وسلم )صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ 
ي أن فضيلة اجلماعة الثانية  حلديث يقتضبسبع وعشرين درجة( وهذا عام ولكن هذا االستدالل هبذا ا

كفضيلة اجلماعة األوىل أي أهنا تكون بسبع وعشرين درجة ويف هذا عندي نظر فالظاهر أن اجلماعة 
اليت تكون أفضل بسبع وعشرين درجة إمنا هي اجلماعة األوىل أما الثانية فال شك أن اجلماعة أفضل 

هذا هو الظاهر هذا وقد بلغنا أن بعض شرين درجة من االنفراد ولكن ال تلحق أن تكون سبعاً وع



العلماء قال إهنا ال تعاد اجلماعة إال فيما إذا تصدق أحد عليه وهذا يف احلقيقة من أبعد ما يكون عن 
القياس النظري وعن الدليل األثري أما الدليل األثري فقد علمتموه وأما القياس النظري فيقال إذا  

تقام اجلماعة مع شخص يمتصدق عليه فإقامتها مع شخص  سلم أمر أنكان النيب صلى هللا عليه و 
تكون فضيلة له من ابب أوىل ألن هذا املتصدق يقوم يصلي نفاًل والرجالن الداخالن اللذان فاتتهما 

اجلماعة كل واحد منهما يصلي فرضاً فإذا جاز إقامة اجلماعة يف نفل فإقامتها يف الفرض من ابب 
عة هنا جتب لكان له وجه لكن املؤلف يقول إهنا تستحب وبناًء على ل إن اجلماأوىل بل لو قال قائ

قوله لو أن هذين الرجلني الداخلني تفرقا وصلى كل واحد وحده مل يكن عليهما إمث لكن فاهتما 
األجر ولو قيل بوجوب اجلماعة حينئٍذ لكان له وجه لكن اإلنسان ال جيزم بوجوب اجلماعة يف مثل 

الواجبة هي اجلماعة األوىل فإن قال قائل إن الذين يقولون ال تعاد اجلماعة  ن اجلماعةهذه احلال أل
حىت يف هذا األمر العارض إال يف حال الصدقة استدلوا أبثر روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه 
 دخل املسجد ومعه أصحابه وقد صلى الناس فانصرف إىل البيت وصلى فيقال يف اجلواب عن ذلك

مسعود رضي هللا عنه قد روي عنه أنه دخل املسجد فرآهم قد صلوا فصلى مجاعة  إن ابن أوالً 
 أبصحابه هكذا نقله صاحب املغين عنه فيكون البن مسعود يف ذلك قوالن.
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اثنياً أن رجوع ابن مسعود وصالته يف بيته قضية عني ليست قواًل عاماً هي قضية عني أي فعل حيتمل 
ن الناس ابحلضور إىل اجلماعة بن مسعود رضي هللا عنه خاف إن أقام اجلماعة أن يتهاو رمبا يكون ا

األوىل ألنه صحايب جليل فإذا رأوه يف هذه احلال اقتدوا به فخاف أن إذا رآه الناس يصلي مجاعة أن 
ماعة الذين يتهاون الناس حبضور اجلماعة األوىل اثنياً أنه رضي هللا عنه رمبا ذهب إىل بيته ليصلي ابجل

املسجد ما فيه قد يكون يف قلبه ما فيه ويفكر ملاذا أتخر  معه خوفاً من أن يكون يف قلب اإلمام إمام
 ابن مسعود حىت فرغت الصالة وجاء يصلي أبصحابه وهذا أمر وارد ال سيما الصحايب.

ليتوضأ منه وهذا  اثلثاً أننا ال ندري فرمبا يكون ابن مسعود تذكر أنه ليس على وضوء فذهب إىل بيته
حال نقول إن فعل ابن مسعود رضي هللا عنه قضية عني االحتمال أضعف االحتماالت فعلى كل 

حتتمل وجوهاً مث هي معارضة مبا يروى عنه أنه صلى مث هي معارضة مبا تدل عليه أحاديث الرسول 
 عليه الصالة والسالم واملعول على األخري على ما دلت عليه السنة.

 



 فصل
قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إمنا رئ: ويتبع املأموم اإلمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله لالقا

جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك 
ركع قبلكم ويرفع قبلكم احلمد( متفق عليه والفاء للتعقيب وقال يف حديث أيب موسى فإن اإلمام ي

ب كان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إذا قال مسع هللا ملن رواه مسلم وقال الرباء بن عاز 
 محده مل حين أحد ظهره حىت يقع ساجدًا فنقع سجودًا بعده متفق عليه.

ا كرب فكربوا( والفاء الشيخ: إذًا املتابعة تكون أبمرين املبادرة يف االتباع وعدم السبق وهلذا قال )إذ
قيب وعلى هذا فليس من السنة أن يتأخر املأموم عن اإلمام حىت وإن  يقول املؤلف إهنا تدل على التع

 كان قد أتخر للدعاء فإن ذلك ليس من السنة.
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 القارئ: فإن كرب لإلحرام مع إمامه أو قبله مل يصح ألنه ائتم مبن مل تنعقد صالته.
ألنه ائتم مبن مل تنعقد قته يف تكبرية اإلحرام توجب أن ال تنعقد صالته صالة املأموم الشيخ: إذًا مواف

 صالته فإن اإلمام ال تنعقد صالته حىت يتم التكبري.
القارئ: وإن فعل سائر األفعال معه كره ملخالفة السنة ومل تفسد صالته ألنه اجتمع معه يف الركن وإن 

لنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ال تسبقوين ابلركوع وال ركع أو رفع قبله عمدًا أمث لقول ا
لسجود وال ابلقيام( والنهي يقتضي التحرمي وروى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله اب

وسلم أنه قال )أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار( متفق عليه فظاهر  
ب ومل خيش عليه أن صالته تبطل هلذا احلديث قال لو كان له صالة لرجي له الثواكالم اإلمام أمحد 

 العقاب وقال القاضي تصح صالته ألنه اجتمع معه يف الركن أشبه ما لو وافقه.
الشيخ: والصواب األول الصواب ما كان ظاهر كالم اإلمام أمحد أنه إذا سبقه بطلت صالته ألنه 

ه الثواب ومل عبادة وكما قال اإلمام أمحد رمحه هللا لو كان له صالة لرجي لفعل شيئاً حمرماً يف نفس ال
خيش عليه العقاب إذًا لو ركع قبل اإلمام متعمدًا عاملاً أنه ال جيوز فصالته ابطلة ألنه ارتكب حمظوراً 

هذا عاملاً بذلك واملذهب أن صالته ال تبطل ألن إمامه وافقه يف الركن لكن مع ذلك هو آمث بسبقه و 
 فهو مبطل هلا مفسد هلا.خمالف للقواعد ألن القاعدة أن ما كان حمرماً يف العبادة 

 السائل: ما الفرق بني الفساد والبطالن؟
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الشيخ: ال فرق، فسدت صالته، يعين بطلت وبطلت يعين فسدت فال فرق بني الفاسد والباطل عند 
ألول يف ابب اإلحرام والباب الثاين يف ابب النكاح فباب احلنابلة إال يف اببني من أبواب العلم الباب ا

إحرامه، ويفسد  اإلحرام يقولون إن اإلحرام ال يبطل إال ابلردة فإذا ارتد اإلنسان وهو حمرم بطل
ابجلماع قبل التحلل األول فالنسك ابجلماع قبل التحلل األول فاسد وال يقال إنه ابطل وابلردة ابطل 

 وال يقال إنه فاسد.
الباب الثاين ابب النكاح فما أمجع العلماء على فساده فهو ابطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد و 

 ه جممع على حترُيه.فالنكاح بال ويل فاسد ونكاح املعتدة ابطل ألن
 السائل: ما معىن اجتمع معه يف الركن؟

إمنا قالوا ذلك ألجل أن الشيخ: ملا ركع قبل اإلمام مث ركع اإلمام بعده اجتمعا يف الركوع وهو الركن و 
يسلم هلم قوهلم لو أنه ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطلت ألنه مل جيتمع معه يف الركن لكن هذا التعليل 

 لتعليل األول وهو أن هذا الرجل أتى مبحرم يف الصالة فوجبت أن تبطل هو الصحيح.عليل، ألن ا
 املسجد احلرام واملسجد النبوي دون غريمها؟السائل: ما وجه كراهة اإلمام أمحد يف إعادة اجلماعة يف 

 الشيخ: وجه ذلك علله أبنه خيشى أن يتواىن الناس عن حضور اإلمام الراتب وهذا يقتضي أن مراده
 إذا كان ذلك على سبيل اإلعادة الراتبة يعين الدائمة كما يفعلون فيما سبق.

ليأيت بذلك معه فإن مل يفعل صحت القارئ: وإن فعله جاهاًل أو انسياً فال أبس وعليه أن يعود 
صالته ألنه سبق يسري ال ُيكن التحرز منه فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدًا 

ابلتحرمي بطلت صالته ألنه مل أيمت إبمامه يف معظم الركعة وإن كان جاهاًل أو انسياً مل تبطل عاملاً 
 ان.صالته للعذر ومل يعتد بتلك الركعة ملا ذكر 
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الشيخ: انتبهوا هلذا التفصيل صار املأموم إذا سبق اإلمام إىل الركن ففي بطالن صالته قوالن 
ن انسياً أو غافاًل أو مسع صواتً والصحيح البطالن هذا إذا كان عاملاً ذاكرًا أما إن كان جاهاًل أو كا

ن يرجع ليأيت به بعد إمامه فإن مل يفعل ظنه تكبري اإلمام فركع مث تبني له األمر فإنه يرجع جيب عليه أ



ركن قال وهذا السبق يسري ال ُيكن يقول املؤلف إن مل يفعل صحت صالته ألنه اجتمع معه يف ال
م ال ُيكن التحرز منه غري مسلم إذ ُيكن التحرز يقال التحرز منه فقوهلم إنه يسري قد يسلم به وقوهل
رفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفع اإلمام عامدًا للمأموم انتظر هذه واحدة مث قال فإن ركع و 

امه يف معظم الركعة هذا إذا سبقه بركن أبن ركع ورفع قبل عاملاً بتحرُيه بطلت صالته ألنه مل أيمت إبم
سبق إمامه بركن ألنه أتى ابلركوع اتماً قبل أن يركع اإلمام يقول املؤلف إنه تبطل أن يركع اإلمام فهنا 

جاهاًل أو انسياً مل تبطل صالته للعذر ومل يعتد بتلك الركعة ملا ذكران أي ألنه مل أيمت به  صالته وإن كان
السبق إىل الركن  معظم الركعة هذا إذا سبقه ابلركن فعندان اآلن السبق إىل الركن والسبق ابلركن،يف 

م يلحقه هذا يف بطالن معناه أن املأموم يصل إىل الركن قبل اإلمام لكن يوافقه اإلمام فيه يعين اإلما
الركن قبل أن يصل  صالته قوالن والصحيح البطالن أما السبق ابلركن فمعناه أن املأموم يفرغ من

قه بركن إن كان عاملاً ذاكرًا بطلت صالته إليه اإلمام مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه فهذا نقول إنه سب
صالته لكن تبطل ركعته وعللوا ذلك أبنه مل أيمت  مبجرد السبق ابلركن وإن كان جاهاًل أو انسياً مل تبطل

امه والصحيح أنه ال فرق إذا كان جاهاًل أو انسياً إبمامه يف معظم الركعة حيث أنه ركع ورفع قبل إم
يسبقه ابلركن فإنه إذا كان جاهالً مث زال جهله يعود ليأيت مبا سبق إمامه به بني أن يسبقه إىل الركن أو 

رجل مسع صواتً فظنه اإلمام مكربًا للسجود فسجد مث مسع الصوت مرة أخرى  بعد إمامه مثال ذلك
 فظنه
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اإلمام رافعاً فرفع واإلمام مل يسجد بعد هذا جاهل كيف نقول إن هذا تبطل صالته بل نقول ملا رفع 
ة دة السجدة هنا غري مبطلمن السجود مث سجد اإلمام يعود فيسجد بعد إمامه وتكون زايدته زاي

ن هذا ما حدث أخريًا من رفع الصالة على مكرب الصوت يف املنارة فإن بعض للصالة ألنه معذور وم
املساجد إذا مسعوا تكبري من حوهلم ظنوه إمامهم فركعوا أو سجدوا بل إن بعض املأمومني إذا كان 

مامهم ما ع هذا اإلمام ويرتكون إقراءة جارهم يف املسجد قراءة جيدة جمودة بصوت حسن ُيشون م
قرأ ُيشون مع هذا اإلمام فإذا قال )َوال الضَّالِّّنَي( قالوا آمني وإن كان إمامهم يف  يدرون ما الذي

 سورة أخرى وهذا من مفاسد رفع الصالة مبكرب الصوت من فوق املنارة.
نه مىت  ب أنه ال فرق بينهما وأاخلالصة أن العلماء يفرقون بني السبق إىل الركن والسبق ابلركن والصوا

اً ذاكرًا فصالته ابطلة مطلقاً وإن كان جاهالً أو انسياً فصالته صحيحة وعليه أن كان السابق عامل



 يعود ليأيت به بعد اإلمام.
القارئ: فإن ركع قبله فلما ركع رفع ففي بطالن الصالة بذلك واالعتداد ابلركعة مع جهله ونسيانه 

ه املتابعة وإن كان لنوم أو م عمدا بطلت صالته لرتكم ورفع قبل ركوع املأمو وجهان فإن ركع اإلما
غفلة وحنو ذلك مل تبطل ألنه سبق يسري ويركع مث يدركه فإن سبقه أبكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان 

 أحدمها يفعله ويلحق كاملزحوم يف اجلمعة والثاين تبطل الركعة ألهنا مفارقة كثرية.
اإلمام مثاًل ويرفع وال حيس به  يسمع صوت اإلمام فريكع ًا يغفل اإلنسان أو الالشيخ: هذا يقع كثري 

إال وقد قال مسع هللا ملن محده فماذا يصنع هل يلغي الركعة نقول ال يلغيها يركع ويرفع ويتابع اإلمام 
 فإن سبقه أبكثر من ذلك أبن ركع اإلمام ورفع وسجد وذلك غافل ففي متابعته وجهان:

 ه اإلمام مث يتابع.ول أنه أييت مبا سبقه بالوجه األ
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والثاين تبطل هذه الركعة وليس هناك دليل ولكن هناك تعليل يقول ألنه إذا ختلف عن اإلمام بركوع 
  يغتفر.فإنه ختلف يسري خبالف ما إذا ختلف عنه أبكثر الركعة فإنه كثري فال

ه ابلتخلف القليل ولو كان وأما وجه الصحة فيقول ألن العذر قائم يف القليل والكثري ما دمنا عذران
حيح إال إذا وصل اإلمام إىل مكانه فإنه هنا بركن هام كالركوع فلنعذره ابلتخلف الكثري وهذا هو الص

ه ركعة ملفقة، مثاله مأموم ختلف ال يتوجه أن يقضي ما فاته بل تلغى الركعة األوىل للمأموم ويكون ل
أ فأحس به حني قام يقرأ يف الركعة الثانية فاآلن عن اإلمام فركع اإلمام ورفع وسجد ورفع وقام يقر 

قول إنك تقضي ما فاتك ملا يف ذلك من اخللل الكبري بل نقول ابق ختلف عنه بركعة كاملة هنا ال ن
قة أهنا ملفقة من الركعة األوىل لإلمام والركعة على ما أنت عليه وتكون لك ركعة ملفقة معىن ملف

ذه الركعة اليت فاتت أما إذا كان اإلمام مل يصل إىل مكانك فإنك أتيت الثانية فإذا سلم اإلمام فأتِّ هب
به وتتابعه وهذا هو الصحيح، الصحيح أنك أتيت مبا ختلفت به عنه ولو كثرت إال أن يصل  مبا ختلفت

 .إىل املوضع الذي أنت فيه
 ن الركعة الثانية؟السائل: ركع اإلمام مث ركع املأموم معه فغفل فلم حيس إال بعد قراءة الفاحتة م

جح أنه أييت هبا ما مل يصل إىل مكانه وهنا الشيخ: أييت هبا ولو كان كثريًا واملسألة فيها خالف لكن الرا
 مل يصل إىل مكانه.

 ؟السائل: ما احلكم إذا تعمد املأموم إطالة الركن



التخلف   الشيخ: إذا تعمد فإنه إذا فارق اإلمام بركن واحد بطلت صالته هذا هو املذهب أن
 كالسبق إال إذا كان لعذر.

 حتة حبيث ال يستطيع املاموم القراءة؟السائل: إذا كان اإلمام يستعجل يف قراءة الفا
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الشيخ: إذا علمت أن اإلمام يستعجل فالواجب عليك املفارقة أصاًل ألنك ال ُيكن املتابعة مع القيام 
ول فارقه ألنه إذا كان النيب عليه تفوت األركان فنق ابألركان فأنت إما أن تفوت املتابعة وإما أن

 الصالة والسالم أجاز من فارق إمامه للتطويل فمن فارق إمامه لإلخالل ابألركان من ابب أوىل.
 السائل: ما الفرق يف املعىن يف قولنا أهنا ركعة ملفقة أو أهنا فاتته؟

الركعة األوىل ويف الركعة الثانية  نه وافق اإلمام يفالشيخ: الفرق بينهما أننا إذا قلنا ركعة ملفقة معناه أ
أما من حيث القضاء فالبد من القضاء ال نقول إنه ملا وصل اإلمام إىل مكانه فإهنا تبطل الصالة بل 

 نقول تبقى ركعة ملفقة.
 

 ابب
 صفة األئمة

سام أحدها من القارئ: الكالم فيها يف ثالثة أمور أحدها صحة اإلمامة والناس فيها على مخسة أق
إمامته بكل حال وهو الرجل املسلم العدل القائم أبركان الصالة وشرائطها فتصح إمامته وإن  تصح 

كان عبدًا ألن أاب ذر وابن مسعود وحذيفة وانساً من أصحاب رسول هللا قدموا أاب سعيد مملوكاً أليب 
 أسيد فصلى هبم وألنه من أهل األذان هلم فأشبه احلر.

إىل آخره إذا قال قائل أليست املرأة أيضاً تصح إمامتها؟ فيقال وهو الرجل املسلم الشيخ: قوله 
تصح إمامتها يف النساء دون الرجال والكالم اآلن على من تصح إمامته بكل حال مبن كانوا من 

جنسه ومن مل يكونوا من جنسه والرجل احرتازًا من املرآة واحرتازًا من الصغري، واملسلم احرتازًا من 
رتازًا من الفاسق، القائم أبركان الصالة وشرائطها احرتازًا من العاجز عنها كالذي الكافر، والعدل اح

 ال يستطيع القيام أو ال يستطيع الركوع أو عاري يؤم مستورين أو ما شابه ذلك.
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يؤم الناس القارئ: وتصح إمامة األعمى ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم 
إمامة األصم لذلك فإن   وهو أعمى رواه أبو داود، وألن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم وتصح

كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا ال تصح إمامته ألنه قد يسهو فال ُيكن تنبيهه واألوىل صحتها 
كاجلهل   ألنه ال خيل بشيء من واجبات الصالة والسهو عارض فال يبطل الصالة احتمال وجوده

 حبكم السجود.
امته لكن الشك أنه إذا كان مسيعاً الشيخ: وهذا هو الصحيح أن اإلنسان األصم األعمى تصح إم

 بصريًا فهو أوىل.
القارئ: وتصح إمامة ولد الزان واجلندي واخلصي واألعرايب إذا سلموا يف دينهم لدخوهلم يف عموم 

هم( وتصح إمامة املتيمم ابملتوضئ ألن عمرو بن قول النيب صلى هللا عليه وسلم )يؤم القوم أقرؤ 
 النيب صلى هللا عليه وسلم فضحك ومل ينكر عليه وألن طهارته العاص صلى أبصحابه متيمما وأخرب

 صحيحة أشبه املاسح.
 

 السائل: ملاذا خص ابلذكر ولد الزان واجلندي واخلصي واألعراب يف سالمة الدين؟
ؤم أبيه يلحقه واجلندي كما تعرف الغالب على اجلنود أهنم الشيخ: ولد الزان ألنه قد يكون ش

شياء واخلصي ألن فيه نقصاً يف اخللقة وليس كالرجل الكامل وهلذا ال يلقح يتساهلون يف بعض األ
واألعرايب واضح، نص املؤلف على هذا ألن بعض العلماء يقول ما تصح إمامتهم وإال املسألة 

 واضحة.
 

 فصل
 من ال تصح إمامته وهم نوعان أحدمها من ال تصح صالته لنفسه كالكافر القارئ: القسم الثاين

ن ومن أخل بشرط أو واجب لغري عذر فال تصح إمامته حبال ألنه ال صالة له يف نفسه أشبه واجملنو 
 الالعب إال يف احملدث والنجس إذا مل يعلم هو واملأموم حىت فرغوا من الصالة.

 س هنا فيشمل الواحد واملتعدد.الشيخ: املأموم املراد به اجلن
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القارئ: إذا مل يعلم هو واملأموم حىت فرغوا من الصالة أعاد وحده ملا روي عن عمر أنه صلى ابلناس 
عاد ومل يعد الناس وروى األثرم حنو الصبح مث خرج إىل اجلرف فأهراق املاء فوجد يف ثوبه احتالماً فأ

عرف هلم خمالف فكان إمجاعا وألن هذا مما خيفى فكان املأموم هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ومل ي
 االقتداء به والنجاسة كاحلدث ألهنا مما ختفى وال يعفى عن سائر الشروط ألهنا ليست من معذورًا يف

 مظنة اخلفاء.
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افر الشيخ: هذا القسم الثاين ممن ال تصح إمامته وهم نوعان أحدمها من ال تصح صالته لنفسه كالك
 فإنه ال تصح إمامته لكن إذا  فمن ال تصح صالته لنفسه ال تصح إمامته لغريه فالكافر لو كان إماماً 

كان كافرًا ال عالمة على كفره وصلى أبانس فإن صالهتم صحيحة ألهنم معذورون خبفائه كما لو أنه 
تصح إمامته ملن كان  رجل ينكر اإلُيان ابليوم اآلخر وال يعرتف به لكنه أمام الناس يصلي فهذا ال

وظاهر كالم املؤلف أهنا ال تصح مطلقاً وأنه مىت علم عاملاً حباله وأما من كان جاهالً فإنه معذور تصح 
أنه كافر وجبت عليه اإلعادة ويف هذا نظر الصواب أن اجلاهل حبال اإلمام ليس عليه شيء كذلك 

؟ نقول نعم رمبا يكون جمنوانً لكنه ال يظهر اجملنون كيف اجملنون هل أحد يريد أن يقدم شخصاً جمنوانً 
بعد أن شرع يف الصالة أنه جمنون فهذا ظاهر كالم املؤلف أن إمامته ال جنونه لكل أحد ولكن علمنا 

تصح حبال والصحيح أن من جهل حاله صحت صالته خلفه كذلك من أخل بشرط أو واجب لغري 
ع أو أن يدع ما جيب من الذكر كتكبرية االنتقال عذر مثل أن ال يطمئن أو أن ال يسجد أو أن ال يرك

سميع وما أشبه ذلك يقول فال تصح إمامته حبال ألنه ال صالة له يف نفسه والتسبيح والتحميد والت
أشبه الالعب إال احملدث والنجس إذا مل يعلم هو واملأموم حىت فرغوا من الصالة فإنه يعيد وحده وأما 

ة ف رمحه هللا أنه لو علم احملدث حبدثه يف أثناء الصالة وجب عليه اإلعاداملأموم فال وظاهر كالم املؤل
ووجب على املأموين معه وهذا هو املذهب والصحيح خالف ذلك وأنه إذا كان املأموم ال يعلم 

حبدث إمامه فائتمامه به صحيح سواء علم اإلمام يف أثناء الصالة أو مل يعلم إال بعد فراغها ألن العلة 
وسلم أاته جربيل  ي جهل املأموم حبال اإلمام ويدل لذلك أن النيب صلى هللا عليه وعلى آلهواحدة وه

يف أثناء الصالة وأخربه أن يف نعليه قذراً فخلعهما واستمر يف صالته وظاهر كالم املؤلف أنه لو علم 
 ابلنجاسة يف أثناء الصالة بطلت صالته وبطلت صالة املأموين
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سة أهنا ال تبطل صالته إذا أمكنه التخلي عنها كما لو كانت يف غرتته  مسألة النجامعه والصواب يف
ُيكن أن يتخلى وُيضي يف صالته  جناسة فهنا ُيكن أن يتخلى عنها وُيضي يف صالته أو يف نعليه فإنه

وم والقاعدة اآلن أنه مىت كانت صالة اإلمام ابطلة على وجه ال يعلم هبا املأموم فإن صالة املأم
صحيحة سواء كان ذلك عن حدث أو عن جناسة أو عن فسق مل نعلم به أو عن كفر مل نعلم به أو  

ذور بعدم العلم فالصواب أن صالته ول املهم أن املأموم معكان يركع ويسجد بدون ذكر وبدون ق
 صحيحة.

وم ذلك يف القارئ: وال يعفى عن سائر الشروط ألنه ليست من مظنة اخلفاء فإن علم اإلمام واملأم
أثناء الصالة لزمهم االستئناف وحكي عنه يف املأموم أنه يبين على ما مضى لو سبق اإلمام احلدث 

رة خبالف من سبقه احلدث وإن علم بعض املأمومني ما مضى بين على غري طهاواملذهب األول ألن 
دة مبن علم ألنه دون بعض فاملنصوص أهنم يعيدون مجيعاً لعدم املشقة فيه وحيتمل أن ختتص اإلعا

 اختص ابلعلم املبطل فاختص ابلبطالن كما لو أحدث.
اء الصالة انصرف إذا علم اإلمام يف أثن الشيخ: الصواب أهنم إذا مل يعلموا فإن صالهتم صحيحة وأنه

ْعتمْم( وأمر من يتم هبم الصالة ألن املأمومني معذورون وقد قال هللا تبارك وتعاىل )فَاتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتطَ 
ولو قلنا بعدم العذر للزم من ذلك أنه كلما تقدم إمام يقول املأمومون له هل أنت على طهارة هل 

تبني أنه حمدث أو أن يف ثوبه جناسة فالصواب أن  يقعوا يف احلرج فيما لوثيابك طاهرة ألن ال 
صالة أو مل يعلم إال بعد املأمومني إذا مل يعلموا فإنه ال إعادة عليهم سواء علم اإلمام يف أثناء ال

 انتهائها.
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القارئ: النوع الثاين الفاسق إما ابألفعال أو ببدعة ال تكفره ففي إمامته روايتان إحدامها تصح لقول 
مراء ُييتون الصالة عن أوقاهتا( قال النيب صلى هللا عليه وسلم أليب ذر )كيف أنت إذا كانت عليك أ

وكان  لصالة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّّ فإهنا لك انفلة( من املسندقلت فما أتمرين قال )صلِّّ ا
 ابن عمر يصلي وراء احلجاج واحلسن واحلسني يصليان وراء مروان.

)ال تؤمن امرأة رجال وال  والثانية ال تصح ألن جابرًا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
اف سوطه أو سيفه( رواه ابن ماجة وألنه ال يؤمن على شرائط فاجر مؤمنا إال أن يقهره بسلطان أو خي



وحيتمل أن تصح اجلمعة والعيد دون غريمها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر هبما خلف كل  الصالة
لفاسق يفضي إىل تفويتها فسومح فيها دون بر وفاجر وألهنا ختتص إبمام واحد فاملنع منها خلف ا

 سائر الصلوات.
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الشيخ: هذا االحتمال هو املذهب أهنا تصح الصالة خلف الفاسق يف اجلمعة والعيد إذا تعذر خلف 
صلي العيد أما الصلوات اخلمس غريهم ألننا لو قلنا ال تصلي لزم أن ال يصلي اجلمعة دائماً وأن ال ي

يف هذا إذا قلنا ال تصلي أمكنه أن يصلي وحده أو أن يصلي يف مجاعة يف مكان آخر والصحيح 
الرواية األوىل اليت قدمها املؤلف وهو أن الفاسق تصح الصالة خلفه سواء كان فاسقاً ابألقوال أو 

الته صحت إمامته إال ما دل ال أو ابالعتقاد فإن الصالة تصح خلفه ألن من صحت صابألفع
مامة ألنه وإن كان الدليل على خالفه وألننا لو اعتربان هذا شرطاً مل جند يف يومنا احلاضر من يصلح لإل

املساجد اإلنسان مستقيم الدين فيما بينه وبني هللا لكن أين الذي يسلم من الغيبة بل كثري من أئمة 
 العافية فالصواب إذًا أن الصالة تصح خلف الفاسق وفعل ال تطيب هلم اجملالس إال ابلغيبة نسأل هللا

 عنه صلى خلف احلجاج مع أنه الصحابة رضي هللا عنهم يدل على ذلك فإن ابن عمر رضي هللا
ألن ال يؤدي ُيكن أن ال يصلي خلفه وقد يقال إن ابن عمر رضي هللا عنه كان يصلي خلف احلجاج 

احلسن واحلسني يصليان خلف مروان قد يقال أيضاً كذلك ختلفه عن الصالة خلفه إىل فتنة وكذلك 
أن يكون اإلمام عداًل صحيح أنه إذا كان  إهنما خيشيان من الفتنة لكن نقول إنه ال دليل على اشرتاط

به فيه نظر وينبين على عداًل فهو أوىل بال شك لكن كوننا جنعل ذلك شرطاً ال تصح الصالة إال 
 حليته فهذا فاسق ابألفعال وهل ينبين على ذلك ما إذا كان فاسقاً جبر ذلك ما لو كان اإلمام حالقاً 

ينبين على شيء آخر وهو أننا إذا جعلنا من شرط صحة ثوبه خيالء أو ينبين على شيء آخر؟ هذا 
عاري متاماً فصالته غري صحيحة وإذا مل الساتر أن يكون مباحاً صار هذا الذي عليه الثوب النازل كال

 تصح إمامته وهلذا جيب أن نعرف الفرق بني رجل مسبل وبني رجل حالق حليته الفرق تصح صالته مل
 رط من شروط الصالة وأما حالق اللحية فال، مع أن القول الراجح أنهبينهما أن إسبال هذا يتعلق بش
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ليس من شرط صحة الساتر أن يكون مباحاً وأن اإلنسان لو سرت عورته مبحرم فالسرت اثبت لكنه آمث 
سوف أيمت مبن يرى أن صالته أما من يرى أن اإلسبال مبطل للصالة فهنا ال يصح االئتمام به ألنه 

 وهذا ال يستقيم.ابطلة 
 كل واحد منهما فاسق من وجه فأيهما يقدم؟ األخف.إذا اجتمع شخصان  

شارب الدخان وحالق اللحية من يقدم؟ شارب الدخان ألن ذنبه أهون من وجهني الوجه األول أنه ال 
وله جاهر فإمنا جياهر عند من كانوا ح نص على حترُيه والوجه الثاين أن شارب الدخان مل جياهر به وإن

بوجوب إعفاء اللحية وأيضاً حالق اللحية معلن إعالانً اتماً ابملخالفة لكن حالق اللحية قد جاء النص 
 واملعصية فهو من اجملاهرين والعياذ ابهلل.

شرب أيهما أوىل شارب الدخان أو املغتاب؟ شارب الدخان أوىل من الذي يغتاب ألن الغيبة كبرية و 
شخص معروف ابلغيبة وأكل حلوم ال ابإلصرار وعلى هذا فإذا اجتمع الدخان صغرية ال يكون كبرية إ

 الناس وآخر شارب للدخان أيهما أوىل؟ شارب الدخان مع أن هذا عند العامة شيء كبري.
اجتمع شارب دخان وشارب مخر أيهما أوىل؟ شارب الدخان أوىل ابإلمامة ألن شرب الدخان أهون 

 شرب اخلمر. من
ن الدخان والشيشة فنبدأ ابلتوحيد واألشياء مننع جمموعة من العوام وهم يشربو  السائل: إذا أردان أن

 املهمة أم بتحذيرهم من الدخان؟
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الشيخ: على كل حال الدعوة للتوحيد قبل كل شيء ألن الرسول عليه الصالة والسالم ملا بعث 
 وأن حممدًا رسول هللا لكن إال هللا معاذًا إىل اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله

إذا كانت دعوتنا إليهم ابألسهل سبباً لقبوهلم لألعلى فال مانع وهذا يكون من ابب الوسيلة كما لو 
أعطيناهم دراهم للتأليف على اإلسالم مثاًل لنفرض أن أانساً يعين يعظمون القبور على وجه الغلو 

أواًل فيما جيب يف الطهارة والصالة واألشياء  و حندثهمفهل مثاًل حندثهم أول ما حندثهم عن ذلك أ
اليت تلني قلوهبم هلا مث بعد ذلك إذا قبلوا منا وأقبلوا علينا هنيناهم عن هذا على كل ينظر يف هذا 

 للمصلحة وإال فاألصل أن الدعوة للتوحيد قبل كل شيء.
 

 فصل



ة أنواع املرأة جيوز أن تؤم النساء وهم ثالثالقارئ: القسم الثالث من تصح إمامته مبثله وال تصح بغريه 
ملا تقدم وال جيوز أن تؤم رجالً وال خنثى مشكال يف فرض وال نفل لقوله عليه السالم )ال تؤمن امرأة 

 رجال( وألهنا ال تؤذن للرجال فلم جيز هلا أن تؤمهم كاجملنون.
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أما الثاين يف كوهنا ال تؤذن للرجال فإن الشيخ: أما األول )ال تؤمن امرأة رجال( ففي صحته نظر و 
 تؤمهم إذًا ممكن أن نقول إذا  وليست هي علة معنوية كوهنا ما تؤذن للرجال نقول ال هذه علة طردية

كانت ال تؤذن للرجال أيضاً ال تكلمهم فهذا ال يصح التعليل به لكن ُيكن أن يصح التعليل بقول 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( وكوننا نعطيها القيادة يف صالتنا النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )لن 
ة وهي الفتنة العظمى ال سيما إن كانت شابة وكان صوهتا هذا تولية أمر مث إن كوهنا إماماً فيه مفسد

رقيقاً وكان الذين وراءها شباابً فحدث وال حرج فاحلاصل أن العلة هي عموم احلديث )لن يفلح قوم 
أة( والفتنة، مع أن الفتنة يف احلقيقة غري منضبطة يعين لو قال قائل أبطلوا إمامة املرأة ولوا أمرهم امر 

ابة حسنة الصوت حسنة األداء والذين وراءها شباب أبطلوها ال أبس لكن إذا  فيما إذا كانت ش
ال  كانت عجوزًا والذين وراءها شيوخ وقراءهتا مكسرة وصوهتا رديء ليس هناك فتنة لكن يقال الفتنة

 تنضبط وكما قيل لكل ساقطة القطة فإغالق الباب هو األوىل.
إمامتها إال مبثلها وال تصح أبعلى منها مثل الرجل  إذًا هذه ال تصح إمامتها إال المرأة ال تصح

واخلنثى إذا قال قائل الرجل واضح وأما اخلنثى الحتمال أن يكون رجال واخلنثى هو الذي مل يظهر 
كراً أو أنثى وسبب عدم الظهور وجود إحدى أربع صور يقول املوفق رمحه هللا يف خلقه إما أن يكون ذ 

ليس له إال ثقب بني خمرج السبيلني ثقب واحد خيرج منه البول والغائط  املغين إنه ذكر يف الشام رجل
رق مجيعاً ورجل آخر ليس له آلة ذكر وال فرج أنثى وإمنا فيه شيء كالورم خيرج منه البول رشحاً كالع

والثالث ليس له شيء خيرج منه الفضالت من األسفل وإمنا خيرج من فوق إذا أكل الطعام وبقي يف 
شاء هللا تقيئه فهذه ثالث صور الصورة الرابعة هي أن يكون له آلتان ال تتميز إحدامها عن املعدة ما 

 األخرى أبن يبول منهما مجعياً.
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 هو قليل ابلنسبة لآلدمني  اضح إما ذكر أو أنثى لكن واحلمد هللوأما إذا كان يبول من أحدمها فهو و 
د ورد سؤال من بعض الناس يسأل عن كثري ابلنسبة للبهائم وال سيما املعز فإنه يكثر فيها اخلنثى وق

التضحية ابخلنثى هل جتوز أو ال جتوز فما اجلواب؟ جتوز ألهنا جمزئة على كل احتمال إن كانت ذكراً 
 كانت أنثى فهي جمزئة.  فهي جمزئة وإن

القارئ: الثاين األمي وهو من ال حيسن الفاحتة أو خيل برتتيبها أو حرف منها أو يبدله بغريه كاأللثغ 
ذي جيعل الراء غينا ومن يلحن حلناً حييل املعىن مثل أن يضم اتء )أنعمت( أو يكسر كاف )إايَك( أو ال

شدة راء الرحيم قامت مقام الالم لكن إن خيل بتشديدة فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن 
صح بقارئ خففها أجزأته فهؤالء إذا مل يقدروا على إصالح قراءهتم أميون تصح صالهتم مبثلهم وال ت

ألنه عجز عن ركن الصالة فأشبه العاجز عن السجود فإن أم أميني وقارائً صحت صالة األمني 
 وفسدت صالة القارئ.
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ة اجلميع لكان قواًل وجيهاً وذلك ألهنم عصوا النيب صلى هللا أبهنا ال تصح صال الشيخ: هذا لو قيل
هذا الرجل األمي يف غري حملها عليه وسلم يف قوله )يؤم القوم أقرأهم لكتاب هللا( فتكون إمامة 

ومعلوم أن املعصية إذا عادت إىل ذات العبادة أفسدهتا فلو قيل ببطالن صالة اجلميع لكان له وجه 
جع اآلن لقوله يف األمي، األمي يف األصل هو الذي ال يقرأ وال يكتب ومنه مسي العرب أميني ألهنم نر 

خيرج من بطن أمه ال يعلم شيئاً كما جاء يف القرآن األم واإلنسان ال يقرؤون وال يكتبون نسبة إىل 
سن أو خيل برتتيبها الكرمي أما يف االصطالح يف ابب صالة اجلماعة فهو ما ذكره املؤلف هو من ال حي

فمن يقرأ احلمد هلل رب العاملني مالك يوم الدين وال يقرأ إال هكذا نقول هذا أمي وهذا يف ترتيب 
ت لو قال احلمد لرب العاملني هللا كذلك أيضاً خيل حبرف منها فيسقطه ك ترتيب الكلمااآلايت وكذل

لِّّون ابلباء يف  رّب حىت إنك تكاد أن تقول إهنم يقولون مثاًل ومن ذلك ما نسمعه من بعض القراء خيم
ا ابجلزم كثري احلمد هلل ربِّ العاملني وأما إخالل بعضهم بكلمة نعبْد هذا ال حييل املعىن ألهنم يقرؤوهن

َك َنْسَتعِّنيم( ال يبني الضمة فهل نقول إن هذا إخالل حبركة أو  َك نـَْعبمدم َوإِّايَّ من األئمة إذا مسعته يقرأ )إِّايَّ
ه ملا جاز الوقف ابلسكون صار هذا كالذي أجرى الوصل جمرى الوقف على كل حال الذي نقول ألن

غريه كاأللثغ الذي جيعل الراء غيناً ضاً أو يبدله بينبغي لإلنسان أن حيرص ويعتين ابلفاحتة كذلك أي
ابدال فيقول مثالً احلمد هلل غب العاملني لكن غريب من املؤلف أن يقول يبدل الراء غيناً والكثري 



الراء الماً هذا هو الكثري كذلك أيضاً يقول أو يلحن حلناً حييل املعىن مثل أن يضم اتء )أنعمَت( ألنه 
نعمتم عليهم من يكون املنعم؟ القارئ واملنعم هو هللا عز وجل أو ل صراط الذين أخيتل املعىن إذا قا

 فإذا قال إايكِّ نعبد بدل يكسر الكاف )إايَك( وهذا أطم وأعظم الكاف للخطاب وهو خياطب هللا
 إايك فهذا خطأ عظيم
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جدًا أو يفتح مهزة )اهدان( أهدان خيتل املعىن أو ال؟ كيف االختالف أهدان من اإلهداء واهدان من 
خيتل به املعىن ألن الظال معناه الذي  الداللة والتوفيق أو يقول وال الظالني ألن هذا إبدال الضاد ظاءً 

بدل الضاء بظاء فقد أبدل حرفاً حبرف  َوْجهمهم ممْسَوّدًا( يعين صار وجهه مسوداً فإذا أصار مثل )َظلَّ 
خيتل معه املعىن فال تصح قراءته الفاحتة وهذا أحد الوجهني يف هذه املسألة والوجه الثاين يف مذهب 

امي ال يفرق ظاء ال يضر وذلك ملشقة التحرز منه وقرب املخارج والعاإلمام أمحد أن إبدال الضاد ب
ة مبثل ذلك لفسدت صالة كثري من الناس وهلذا الصحيح بني الضاد والظاء ولو أننا أفسدان الصال

أنه لو قال وال الظالني فصالته صحيحة، أو خيل بشدة فإن الشدة قامت مقام حرف صحيح إذا قال 
حرفان والدليل  ومل أيتِّ ابلشدة فقد نقص حرفاً ألن كل حرف يشدد فهو احلمد هلل رب العاملني

ة راء الرحيم قامت مقام حرف الالم هناك الالم القمرية استدل املؤلف بدليل لغوي بدليل أن شد
والالم الشمسية الالم القمرية ظاهرة القمر، والشمسية الشمس غري ظاهرة لكن جعل بدل الالم 

بداًل عن )أل(   املشددة قامت مقام الشني األصلية والشني اليت وقعتالشني املشددة فالشني
 الراء املشددة قامت مقام الراء األصلية والراء اليت جعلت وكذلك الرحيم كما قال املؤلف رمحه هللا

بداًل عن الالم لكن إن خففها أجزأته يعين إن أتى هبا مسهلة من غري أن يشدد كثريًا فإهنا جتزئه وهذا 
إمنا بِّّ اْلَعاَلمِّنَي( شدد لكن ما تسمعها أنت من خلفه ضاً من التيسري واحلمد هلل مثل )احْلَْمدم َّللَِِّّّ رَ أي

 هو يف نفسه شددها فوقعت خفيفة حبيث إن السامع ال يشعر أبنه أظهرها.
 السائل: ما املقصود بقوله: أو خيل برتتيبها؟

 قال احلمد لرب العاملني هللا.الشيخ: ترتيب اآلايت وكذلك ترتيب الكلمات لو 
خيرج فإذا خرج هل له  ام يف الصالة أسرع يف الركوع والسجود فإن للمأموم أنالسائل: قلتم إذا اإلم

 أجر اجلماعة؟
 الشيخ: نعم ألنه معذور.
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السائل: املسألة اليت قلنا لو قيل إهنا تبطل على اجلميع لكان أوىل فإذا كان اإلمام راتباً وال حيسن 
 الفاحتة؟

صالة القارئ تبطل وصالة األميني ما تبطل على  ب أنه يزال و الشيخ: إذا كان اإلمام راتباً فالواج
كالم املؤلف لكن ذكران أنه لو قيل ببطالن الصالة صالة اجلميع لكان له وجه ألهنم عصوا الرسول 

 عليه الصالة والسالم يف قوله )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا(.
ون كثريًا فاآلن ما حكم اءة حىت خيطؤ السائل: بعضنا صلى خلف بعض األئمة أعراب ال حيسنون القر 

 صالتنا؟
 الشيخ: صالتكم اليت مضت نرجو أن تكون مقبولة إن شاء هللا.

القارئ: ويف معىن هذا النوع من خيل بشرط أو ركن كاألخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام 
 م.ن حاله كحاهلوالقعود واملستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صالهتم يف أنفسهم ومب

الشيخ: الذي نرى يف هذه املسألة وهو العاجز عن الشروط واألركان أهنا تصح صالته ابلقادر عليها 
إال يف مسألة القراءة ألن القراءة فيها نص )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا( وأما غريها فمن صحت 

رض يف عينيه أو يف طيع السجود ملصالته صحت إمامته فلو وجدان إماماً يصلي بنا قارائً لكنه ال يست
ركبتيه أو ما أشبه ذلك ويسجد إُياائً فالذي نرى أن الصالة خلفه صحيحة ألنه هو اتقى هللا ما 

استطاع وحنن كذلك اتقينا هللا ما استطعنا فأتينا ابلواجب من الركوع والسجود وغريمها من الشروط 
 واألركان.

 السائل: ملاذا ذكر األخرس؟
 ديث )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا( هذا ما يقرأ أصالً.خرس كاألمي حلالشيخ: األ

 السائل: إذا قرأ بنا إمام وأخل ابلقراءة هل ننفصل أو ماذا نفعل؟
 الشيخ: ال، ردوا عليه فإذا كان ال يقوَّم لو رددت عليه فهنا انفصل وجوابً.

ئم إال يف موضع واحد ضجع يؤم القاالقارئ: وال تصح لغريهم ألهنم أخلوا بفرض الصالة فأشبه امل
 وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطني.
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الشيخ: أشبه املضجع يؤم القائم ملاذا قال املضجع ما قال القاعد؟ ألن ال تدخل املسألة اليت 
 استثناها ألنه استثىن القائم يؤمه القاعد.

يصلون خلفه جلوسا ألن النيب ن يرجى زوال مرضه و مام احلي والثاين أالقارئ: أحدمها أن يكون إ
صلى هللا عليه وسلم صلى هبم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا مث قال )إمنا 

جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون( متفق عليه فإن صلوا 
 ين تصح ألن القيام هو األصل وقد أتوا به.صح للنهي عنه والثاوجهان أحدمها ال ت قياماً ففيه

الشيخ: حنن اآلن نتكلم على من ال تصح صالته إال مبثله كالعاجز عن األركان والشروط ويستثىن من 
 ذلك إمام احلي املرجو زوال علته إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدًا ويصلي الناس وراءه قعوداً 

يكون إماماً للحي يعين اإلمام الراتب يف املسجد وأن يكون  رمحه هللا شرطني أنلكن اشرتط املؤلف 
ممن يرجى زوال علته وهذان الشرطان فيهما نظر والصحيح أهنما ال يشرتطان لعموم قول النيب صلى 

اإلمام ال ختتلف  هللا عليه وعلى آله وسلم )وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعوداً( وألن العلة وهي موافقة
ي أو غري إمام احلي أو من يرجى زوال علته ومن ال يرجى فالصواب أنه يؤم القوم نسبتها إىل إمام احلب

أقرؤهم لكتاب هللا وإذا كان ال يستطيع القيام صلى قاعداً وصلوا وراءه قعودًا يقول املؤلف رمحه هللا 
 ها وجهان:يقول رمحه هللا في إن صلوا قياماً خلف من يصلي قاعدًا فهل تصح صالهتم؟

ول أن الصالة ال تصح ألن يف ذلك معصية لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال الوجه األ
 )صلوا قعوداً(.

والوجه الثاين أهنا تصح ألن األمر بصالهتم قعودًا ليس على سبيل الوجوب، ولكن القول أبن صالهتم 
حمظورًا يف نفس العبادة  والقاعدة ملن ارتكبرًا يف نفس الصالة ال تصح قول قوي ألهنم ارتكبوا حمظو 

 فإنه يبطل العبادة لكن املذهب األول أن الصالة ال تبطل لكنهم أخطؤوا.

(2/87) 

 

القارئ: فإن صلوا قياماً ففيه وجهان أحدمها ال تصح للنهي عنه والثاين تصح ألن القيام هو األصل 
 وقد أتوا به.

توا به هذا التعليل معارض أبن هذا أصل أبطلته هو األصل وقد أالشيخ: لكن هذا التعليل ألن القيام 
 السنة.

القارئ: فإن ابتدأ هبم الصالة قائماً مث اعتل فجلس أمتوا قياما ألن عائشة قالت ملا ثقل رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم قال )مروا أاب بكر فليصل ابلناس( فلما دخل أبو بكر يف الصالة خرج النيب 
حىت جلس عن يسار أيب بكر فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عليه وسلم فجاءصلى هللا 

يصلي ابلناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقتدي الناس بصالة 
 أيب بكر متفق عليه فأمتوا قياما البتدائهم إايها قياماً.

يه الصالة والسالم يف آخر حياته حيث ج فعل النيب علالشيخ: هذا التخريج هو الصحيح يعين ختري
صلى قاعدًا والناس خلفه قيام هذا التخريج الذي ذكره املؤلف هو املتعني ألن النيب صلى هللا عليه 

وسلم جاءهم يف أثناء الصالة وقد ابتدؤوها قياماً فلزم أن يتموها قياماً وإمنا قلنا هذا هو املتعني 
وعلى آله وسلم )إذا صلى قاعدًا فصلوا قعوداً( فيقال يصلون  صلى هللا عليه لنجمع بينه وبني قوله

قعودًا ما مل يبتدئ هبم الصالة قائماً فإن ابتدأ هبم الصالة قائماً مث اعتل فإهنم يتمون قياماً وذهب 
أبن األئمة الثالثة إىل أن هذا احلديث انسخ لقوله صلى هللا عليه وسلم )صلوا قعودًا( وعللوا ذلك 

حياته وإمنا يؤخذ ابآلخر فاآلخر ولكن يقال إن من شرط النسخ أن ال ُيكن اجلمع بني  هذا يف آخر
النصني فإن أمكن فال جيوز النسخ ألن النسخ مقتضاه إبطال أحد النصني واجلمع مقتضاه العمل 

ما ذكره  ابلنصني وما اقتضى العمل ابلنصني فهو أوىل مما اقتضى إبطال أحد النصني فالصواب هو
ف رمحه هللا من أن اإلمام إذا ابتدأ هبم قاعدًا مث اعتل فجلس أمتوا خلفه قياماً أما إذا ابتدأ هبم املؤل

 الصالة جالساً فإهنم يصلون جلوساً.

(2/88) 

 

 السائل: إذا حضر اإلمام الراتب والناس يصلون فتقدم إماماً فهل تسقط عنه قراءة الفاحتة؟
نسبة لقراءة الفاحتة البد ضر مث أمت هبم الصالة يبين على صالة األول لكن ابلالشيخ: اإلمام الذي ح

من قراءهتا ابلنسبة هلذا الذي حضر أخريًا ألنه مل يستمعها ومل يقرأها فالبد من أن يقرأ وإذا كان قد 
الركعة فاته شيء منها فإنه يقضيه وجيلس الناس الذين أمتوا صالهتم فمثاًل لو أن اإلمام دخل وهم يف 

 ون ينتظرون تسليمه.الثالثة فيصلي هبم ما بقي مث يقوم وهم جيلس
القارئ: فأما غري إمام احلي فال يصح أن يؤم قادرًا على القيام وهو جالس لعدم احلاجة إىل تقدُيه مع 

 عجزه.
ى الشيخ: قوله لعدم احلاجة لتقدُيه هذه علة فيها نظر ألن إمام احلي أحق من غريه لقول النيب صل

لكن األقرأ أحق من غريه لقول النيب صلى هللا  هللا عليه وسلم )ال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه(



عليه وسلم )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا( فإذا اجتمع اثنان أحدمها قادر على القيام والثاين غري 
 قادر لكن غري القادر أقرأ فالسنة تقتضي أن يقدم األقرأ.

  دائماً مع عجزه. برؤه مل جتز إمامته ألنه ال جيوز استبقاؤه إماماً القارئ: وإن مل يرجَ 
الشيخ: هذا أيضاً فيه نظر يقول البد أن يرجى زوال علته ألنه لو مل يرَج زوال علته مل جيز أن يبقى 
 إماماً فيقال هذا ليس إلينا هذا إىل اجلهات املسؤولة هي اليت تفصله أو تبدله ليس إلينا مادام ابقياً 

 يرجى زوال علته أو ال. يصلي بنا وهو إمام من قبل املسؤولني فال يهمنا أن

(2/89) 

 

لكن كيف نعرف أنه يرجى زوال علته أو ال؟ نعرف ذلك بنوع املرض املانع له فمثاًل إذا كان املرض 
بغري عصا أو كان شلل يف  قطع رجل مثالً وال يستطيع أن يعتمد على الرجل األخرى ال بعصا وال

فنا أنه ال يرجى زواله وإذا كان مرضاً عارضاً كوجع يف ساقه أو فخذه أو األسفل أو ما أشبه ذلك عر 
ركبته ينتظر زواله فهذا مما يرجى زواله ولكن على كل حال الصحيح أنه ال فرق بني من يرجى زوال 

 دًا(.إذا صلى قاعدًا فصلوا قعو علته ومن ال يرجى ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )
نه إذا ابتدأ قاعدًا جيب عليهم أن يصلوا خلفه قعودًا وهذا هو األقرب لكن إذا السائل: إذا قلنا أ

 صلوا قياماً فهل تبطل صالهتم؟
الشيخ: هذا حيتمل أن يقال إن صالهتم تبطل ألهنم فعلوا أمراً منهياً عنه يف نفس الصالة وحيتمل أن 

القتداء واألقوى أن تبطل صالهتم صل وهذه خمالفة يف صفة اتبطل ألهنم رجعوا إىل األ يقال إهنا ال
 ويعيدون.

 السائل: إذا كان القارئ ممن ال حيسن القراءة يف صالة سرية هل احلكم سواء؟
أنه الشيخ: إذا كان يدري أنه يلحن حلناً حييل املعىن ال جيوز أن أيمت به إال على القول الثاين الذي قلنا 

ل الراء غيناً أو الماً وال يستطيع أن يعدل فالصحيح تطيع كما لو كان ألثغ يبدإذا كان عاجزًا ال يس
 أنه جيوز أن يصلي خلفه.

 القارئ: واحتمل هذا يف القيام دون سائر األركان خلفته بدليل سقوطه يف النفل دوهنا.
ذا صلى ن يف النفل ألن اإلنسان إالشيخ: هذا التعليل عليل ألنه يقال والركوع والسجود يسقطا

إنه يؤمئ ابلركوع ويومئ ابلسجود وأنتم تقولون إن العاجز عن الركوع والسجود ال قاعدًا يف النفل ف
يصح أن يكون إماماً للقادر عليهما فالصواب املطرد هو أن نقول يصح أن أيمت اإلنسان القادر على 



و نه أقرأ أو أعلم ابلسنة أالعاجز أحق ابإلمامة لكو  األركان ابلعاجز عنها ولكن البد من مالحظة أن
 ما أشبه ذلك.

(2/90) 

 

القارئ: فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر ال تصح إمامته إلخالله ابلسجود على عضوين من 
واحدة وقال القاضي أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته ويف معناه أقطع اليد ال

 ف اترك السجود على اجلبهة.تصح إمامته ألنه ال خيل بركن الصالة خبال
ح يكون ال فرق الصالة صحيحة وال فرق بني الذي أقطع اليدين الشيخ: وبناًء على القول الصحي

والعاجز عن السجود على اجلبهة ومسألة من عجز عن السجود على اجلبهة هل يسقط عنه بقية 
غريها والقول الصحيح أنه ؟ املذهب يسقط وأن من عجز عن السجود على اجلبهة مل يلزمه باألعضاء

اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( فإذا كان الرجل يستطيع أن ينحين إىل قرب األرض ال يسقط لقوله تعاىل )فَاتَـّقموا 
أو ما أشبه ويضع يديه على األرض لكن ال يستطيع أن يسجد جلروح يف جبهته أو وجع يف عينه 

ىل املكان أو اهليئة اليت يعجز معها عن السجود ويضع ذلك فإنه يلزمه أن أييت مبا يقدر عليه فينحين إ
 يقرب من األرض بقدر ما يستطيع.يديه و 

السائل: إمام يصلي ومعه طفلة صغرية فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها فعند السجود بكت البنت 
املصلني من اخلشوع فحملها عند السجود على رأسه  فحصل هنا مفسدة إذا بكت أخرجت

 د وبذلك يكون سجد على ستة أعضاء فهل هذا جيوز؟وأمسكها بي
أان أرى أن مثل هذا خيفف بدل ما يطيل السجود إذا أتى بقدر الواجب وهو الطمأنينة الشيخ: ال، 

سبعة أعظم فاحلديث  والطمأنينة هي السكون وإن قل وحينئٍذ تزول املفسدة فال بد أن يسجد على
ة وأشار بيده إىل أنفه والكفني( فاألقطع الكف هو ما )أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبه

 ملؤلف.ذكره ا

(2/91) 

 

القارئ: النوع الثالث الصيب تصح إمامته مبثله ألنه مبنزلته وال تصح إمامته ببالغ يف فرض نص عليه 
فال يؤم الرجال كاملرأة وهل ألن ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس وألنه ليس من أهل الكمال 



تصح لذلك والثانية تصح ألن صالته انفلة فيؤم من هو يف  يف النفل على روايتني إحدامها ال يؤمهم
مثل حاله ويتخرج أن تصح إمامته هلم يف الفرض بناًء على إمامة املتنفل للمفرتض وألن عمرو بن 

 .صلى هللا عليه وسلم أخرجه البخاريسلمة اجلرمي كان يؤم قومه وهو غالم يف عصر رسول هللا 
ال شك وليت املؤلف رمحه هللا قدم النقل على العقل يف هذه الشيخ: هذا التخريج هو الصواب ب

املسألة ألنه قدم رمحه هللا التعليل على النص وهذا يعين تقدمي العقل على النقل واألوىل يف الرتتيب 
لبخاري ألنه و بن سلمة اجلرمي اثبتة يف صحيح اأن يقدم النقل على العقل وهذه القصة قصة عمر 

الم )يؤمكم أكثركم قرآانً( فنظروا يف القوم فلم جيدوا أكثر من هذا الصيب قال عليه الصالة والس
قرآانً فجعلوه إمامهم وله ست أو سبع سنوات صغري فكان يؤم قومه فخرجت امرأة من القوم ذات 

إلست الدبر رته فقالت غطوا عنا إست قارئكم وايوم ووجدت أن إزاره رفيع تكاد تنكشف عو 
جتوزًا يقول فاشرتوا يل ثوابً جديدًا فما فرحت بعد اإلسالم فرحي هبذا الثوب  وليست القبل اللهم إال

ألن الناس يف ذلك الزمن معدومون وهذا القول هو املتعني لوجود الدليل عليه وعلى هذا فلو وجدان 
القول الراجح صارت املسألة  فريضة قلنا إمامته صحيحة على هذا صبياً يصلي يف الناس انفلة أو

 ثالثة أقوال:فيها 
 القول األول الصحة يف النفل دون الفرض.

 والقول الثاين الفساد يف النفل والفرض.
 والثالث الصحة يف النفل والفرض وهذا هو الصحيح.

وال أعلى منه وهو اخلنثى املشكل  القارئ: القسم الرابع من تصح إمامته مبن دونه وال تصح مبثله
له أن يكون امرأة وال تصح برجل ألنه حيتمل أن يكون امرأة وال تصح إمامته ابلنساء ألن أدىن أحوا

 خنثى مشكل ألنه حيتمل كون املأموم رجال.

(2/92) 

 

الشيخ: اخلنثى املشكل مشكل فمن اخلنثى املشكل؟ هو الذي ال يعلم أذكر هو أم أنثى وذلك أبن 
له شيء يتميز به عن النساء أو   وفرجاً يبول منهما مجيعاً ومل حيصليكون له آله ذكر وأنثى يعين ذكراً 

عن الرجال هذا ال يصح أن يكون إماماً إال مبن دونه من الذي دونه؟ املرأة فاخلنثى املشكل يكون 
إماماً للمرأة وال يكون إماماً للرجل وال ملثله ملا ذكر املؤلف الحتمال أن يكون اخلنثى أنثى واملأموم 

ن مبثله فيحتمل أن يكون اإلمام هو األنثى واملأموم هو وإمامة األنثى للرجل ال تصح وإذا كا رجل



الرجل أو ابلعكس، والعكس يصح لكنه غري متيقن أما ابألنثى فواضح لكن إذا أمَّ أنثى أين تقف منه 
ردة مع إىل جنبه الحتمال أنه أنثى أو خلفه الحتمال أنه ذكر؟ مشكل إذا وقفت خلفه وقفت منف

صالهتا ابطلة لكن لو وقفت عن ُيينه مل تبطل صالهتا حىت لو قلنا  إمام واحد وهذا يقتضي أن تكون
إنه ذكر وهي أنثى فإن مقامها خلفه على سبيل االستحباب وعلى هذا فيكون االحتياط أن تقف إىل 

 جنبه.
 

 فصل
 يف إمامة املتنفل للمفرتض

يه روايتان إحدامها ال يؤم متنفاًل وهل يصح أن يؤم مفرتضا فالقارئ: القسم اخلامس املتنفل يصح أن 
تصح ألن صالة املأموم ال تتأدى بنية اإلمام فأشبه اجلمعة خلف من يصلي الظهر والثانية تصح وهو 
أوىل ألن جابرًا روى أن معاذاً كان يصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم مث يرجع إىل قومه فيصلي هبم 

يف اخلوف بطائفة ركعتني مث سلم مث صلى  عليه وصلى النيب صلى هللا عليه وسلم تلك الصالة متفق
ابألخرى ركعتني مث سلم رواه أبو داود وهو يف الثانية متنفل يؤم مفرتضني وألهنما صالاتن اتفقتا يف 

 األفعال فأشبه املتنفل أيمت مبفرتض.
 أن يؤم متنفاًل واضح وهل يصح أن يؤم الشيخ: املؤلف رمحه هللا ذكر يف هذه املسألة املتنفل يصح

 مفرتضاً فيه روايتان:
الرواية األوىل ال تصح قال ألن صالة املأموم ال تتأدى بنية اإلمام ألن املأموم سينويها فرضاً واإلمام 

 نفاًل ومعلوم أن الفرض ال تتأدى بنية النفل.

(2/93) 

 

ألن اجلمعة ال توافق الظهر الظهر أربع وقوله أشبه اجلمعة خلف من يصلي الظهر فيه نظر ظاهر 
ان فيلزم املأموم الذي صلى يريد اجلمعة خلف من يصلي الظهر يلزمه إما أن خيالف واجلمعة ركعت

أعلى من  اإلمام فيسلم قبله وإما أن يوافقه فيصلي أربعاً لكن لو قال رمحه هللا ألن صالة املأموم
 أموم فرض واإلمام نفل لو قال هذا لكان واضحاً.صالة اإلمام لكان هذا هو التعليل صالة امل

اية الثانية تصح مث ذكر حديث جابر رضي هللا عنه يف قصة معاذ، معاذ كان يصلي مع النيب صلى الرو 
ة فهو متنفل وهم هللا عليه وعلى آله وسلم صالة العشاء مث يذهب إىل قومه فيصلي هبم نفس الصال



ف فإن ة النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف صالة اخلو مفرتضون مث استدل أيضاً املؤلف بصال
أحد وجوهها أن يصلي بطائفة ركعتني ويسلم مث بطائفة ركعتني ويسلم والثانية يف حقه نفل ألنه ال 

ألن مسألة اخلوف حلاجة أن ُيكن أن يصلي فرضني لوقت واحد لكن االستدالل هبذا فيه نظر ملاذا 
تشبه املسألة من أجل إقامة العدل بني الطائفتني لكن على كل حال هي  يصلي املتنفل ابملفرتض من

 بعض الوجوه إال أن حديث قصة معاذ أوضح يف ذلك.
ه وقوله وألهنما صالاتن اتفقتا يف األفعال فأشبهتا املتنفل أيمت مبفرتض هذا أيضاً فيه نظر يف قوله فأشب

فل  مبفرتض ائتم مبن هو أعلى منه وأما املفرتض ابملتناملتنفل أيمت مبفرتض نقول ال شبه ألن املتنفل أيمت
 فيمن هو أدىن فهذا التشبيه فيه نظر.

القارئ: وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي الرتاويح ففيه 
 روايتان وجههما ما تقدم.

وإذا صلى  هنا تصح إذا صلى الظهر خلف من يصلي العصر فهي صحيحةالشيخ: والصواب أ
ذا الصحيح هذا القول هو الراجح لكن من صلى العشاء خلف من يصلي الرتاويح فهي صحيحة ه

 العشاء خلف من يصلي الرتاويح هل يسلم معه إن كان مسافرًا سلم معه وإن كان مقيماً أتى بركعتني.
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لف من يصلي القارئ: فإن كانت إحدى الصالتني ختالف األخرى كصالة الكسوف واجلمعة خ
 األفعال فيدخل يفضي إىل املخالفة يف غريمها أو غريمها خلف من يصليهما مل تصح رواية واحدة ألنه

 يف قوله عليه السالم )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه(.
رب الشيخ: هذه املسألة يقول إهنا رواية واحدة يعين إذا صلى خلف من خيالفه يف األفعال كصالة املغ
 مثاًل خلف من يصلي العشاء أو صالة العشاء خلف من يصلي املغرب فظاهر كالم املؤلف أهنا ال

تصح رواية واحدة يف الصورتني وعلل ذلك أبنه يؤدي إىل املخالفة يف األفعال فيقال إذا كانت صالة 
قى حىت يسلم املأموم أقصر فهنا سوف خيالفه يف األفعال وإن كانت أكثر فإنه لن خيالفه ألنه سيب

الصواب أن ذلك اإلمام مث أييت مث يقوم فيقضي ما بقي عليه كاملسبوق فالتعليل فيه نظر أيضاً و 
صحيح أي أنه جيوز أن أيمت بشخص ختالف صالتمه صالَته يف األفعال فإذا صلى العشاء خلف من 

ما إذا كان املأموم يصلي املغرب فالصالة صحيحة وإذا سلم اإلمام قام فأتى ابلرابعة وهذا واضح في
م إذا قرأ اإلمام التشهد األول مقيماً لكن لو كان مسافرًا فماذا يصنع؟ الظاهر يل أنه خيري بني أن يسل



وقرأ هو التشهد األخري يسلم ألن صالته انتهت وحيتمل أن نقول كمِّّل مع اإلمام وأتِّ ابلركعة الرابعة 
تقصر وإن كان األمر ابلعكس املغرب خلف  ألنك ائتممت إبمام متم أمت صالته ألن املغرب ال

ذي يصلي العشاء فإذا قام إىل الرابعة العشاء فكذلك أيضاً نقول صلي املغرب خلف اإلمام ال
فاجلس وتشهد وسلم مث ادخل مع اإلمام فيما بقي من صالة العشاء وإن كنت ال تريد أن تصلي 

سلم بعده فإن قال قائل هذا فيه خمالفة العشاء فال أبس أن تنتظر وأنت جالس حىت يصل اإلمام وت
يف صالته قلنا نعم هذا فيه مفارقة لكن  ظاهرة لإلمام ألنك سوف تفارقه وتتشهد وتسلم واإلمام

املفارقة هنا مفارقة للعذر العذر احلسي أو الشرعي؟ العذر الشرعي ألنه ال ُيكن أن تصلي املغرب 
 أكثر من ثالاثً فاملخالفة هنا خمالفة يف
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عذر شرعي كمخالفة الطائفة األوىل يف صالة اخلوف حيث إهنا تنفرد عن اإلمام وتكمل الركعة الثانية 
دافعة األخبثني أو أحدمها وتسلم وتنصرف فهذا انفرد عن إمامه لعذر وكما لو أصيب اإلنسان مب

خ اإلسالم ابن تيمية وهو مع اإلمام فهنا له أن ينوي االنفراد ويسلم وهذا الذي قلته هو اختيار شي
بعة وتشهدان رمحه هللا وبه نعمل وعملنا أيضاً أي صلينا املغرب خلف العشاء وجلسنا ملا قام للرا

 وسلمنا مث أدركنا اإلمام فيما بقي من صالة العشاء.
القارئ: وإن صلى من يؤدي الصالة خلف من يقضيها أو من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية 

ل ألن الصالة واحدة وإمنا اختلف الوقت وخرَّج بعض أصحابنا فيها روايتني كاليت واحدة ذكره اخلال
 قبلها.

وقته هذا الفرق   األداء والقضاء أن األداء ما فعل يف وقته والقضاء ما فعل بعدالشيخ: الفرق بني
انم  فهل ُيكن أن يكون أحد يصلي الظهر قضاًء مبن يصليها أداًء؟ نعم وابلعكس كذلك مثاله رجل
عن صالة الظهر ابألمس مث حضر املسجد اآلن والناس يصلون الظهر فذكر أنه مل يصلِّّ الظهر 

وكذلك ابلعكس ه انم عنها ونسي أن يصليها فنقول ادخل بنية صالة الظهر ابألمس ابألمس ألن
 والصحيح أن ذلك صحيح كما قال املؤلف رمحه هللا والتخريج فيه نظر.

 
 فصل

اين يف أوىل الناس ابإلمامة وأمت ما روي فيه حديث أيب مسعود البدري أن النيب صلى القارئ: األمر الث



فأعلمهم ابلسنة  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا تعاىل فإن كانوا يف القراءة سواءً هللا عليه وسلم قال )
سلما وال  فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواًء فأقدمهم سناً أو قال

 م.يؤمَّنَّ الرجل الرجل يف بيته وال يف سلطانه وال جيلس على تكرمته إال إبذنه( رواه أمحد ومسل
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الشيخ: أوىل الناس ابإلمامة أمت ما فيه هذا احلديث حديث أيب مسعود البدري رضي هللا عنه أن النيب 
( وهل املراد أقرؤهم أكثرهم أو اب هللاصلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )يؤم القوم أقرؤهم لكت

أقرؤهم يعين أجودهم ابلقراءة حيتمل معنيني املعىن األول األكثر كما جاء يف احلديث الصحيح 
)وليؤمكم أكثركم قرآانً( وحيتمل األقرأ يعين األجود يف القراءة حبيث يؤديها على الوجه املطلوب 

آانً( فهذا صريح فإن قال قائل إذا اجتمع فقيه ركم قر والكل حمتمل يف هذا احلديث أما )وليؤمكم أكث
وأقرأ فمن يقدم؟ قلنا ظاهر احلديث أنه يقدم األقرأ وليكن هو املعتمد ألن العمل بظاهر األحاديث 

بل بظاهر النصوص عموماً هو الواجب إال بدليل ويؤيد ذلك قوله )فإن كانوا يف القراءة سواء 
فقه أكثر ممن مل يعرف السنة فدل هذا على أنه إذا اجتمع قارئ عنده  فأعلمهم ابلسنة( والعامل ابلسنة

وفقيه قدم القارئ، قوله )أعلمهم ابلسنة( أي سنة هل املراد ابلسنة عموماً أو ابلسنة اليت تتصل 
ابلصالة؟ الظاهر الثانية ويظهر أثر ذلك فيما لو كان عاملاً ابلسنة فيما يتعلق ابلصالة لكنه جاهل 

لق ابملعامالت واألنكحة والفرائض وما أشبه ذلك وآخر ابلعكس يقدم األول ألنه ما يتعابلسنة في
أشد صلة ابلصالة وماذا ينتفع اإلنسان الذي عنده علم ابلبيوع وغريها من العقود والتوثيقات ماذا 

تعلقة نة امليستفيد ابلنسبة ملا يتعلق ابلصالة؟ ال يستفيد شيئاً وماذا ينقص الرجل إذا كان عاملاً ابلس
ابلصالة لكنه جاهل فيما سوى ذلك؟ ال ينقصه شيء إذًا )أعلمهم ابلسنة( اليت تتعلق ابلصالة )فإن  
كانوا يف السنة سواًء فأقدمهم هجرة( هجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم وهذا يف عهد الرسول 

ن أتخروا وهلذا قال هللا أوىل ممعليه الصالة والسالم واضح السابقون األولون من املهاجرين واألنصار 
( وهو صلح احلديبية يعين ومن كان دون ذلك  عز وجل )ال َيْسَتوِّي مِّْنكمْم َمْن أَنـَْفَق مِّْن قـَْبلِّ اْلَفْتحِّ

 )وَكماّلً َوَعَد اَّللَّم احْلمْسىَن(
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( يعين أكربهم أو قال فإن كانوا يف اهلجرة سواًء أو كانوا ولدوا يف دار اإلسالم كلهم )فأقدمهم سناً 
اإلسالم واحدًا فواحدًا أما من كانوا يف بلد يف  سلماً والثانية ال تتأتى إال فيما إذا كان الناس يدخلون

اإلسالم فال يتصور إال أن املراد أقدمهم سناً وهو األكرب هكذا قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله 
ال يؤمن الرجل الرجل يف بيته( ولو كان أقرأ من وسلم مث ذكر ما يكون مستثىن من ذلك بقوله )و 

إىل بستانه وحضر وقت الصالة وصلوا فمن الذي يقدم  صاحب البيت فلو أن شخصاً دعا مجاعة
صاحب البستان وإن كان دون هؤالء يف القراءة كذلك ال يؤمنه يف سلطانه كإمام املسجد الراتب فإنه 

هو أقرأ منه وذلك لتقدم حق هؤالء فاإلمام الراتب يف مقدم على من سواه ولو كان يف اجلماعة من 
حلادث وكذلك يقال يف البيت يقول )وال جيلس على تكرمته إال سلطانه يف املسجد متقدم على ا

إبذنه( إال إبذنه عائدة على كل اجلمل الثالثة )ال يؤمن الرجل الرجل يف بيته وال يف سلطانه وال جيلس 
لصور الثالث التكرمة: ما يقدم إكراماً للضيف هذه التكرمة ال جتلس إال على تكرمته إال إبذنه( يف ا

أن رجاًل قدم الطعام لكن صاحب البيت مل يقل تفضل إال أن هذا الرجل كان جائعاً جداً ابإلذن فلو 
فمن حني انتهى تقدمي الطعام تقدم نقول هذا ال جيوز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن ذلك 

 احلاضرون أن هذا عنده سوء أدب وهلذا امتدح الشاعر نفسه يف قوله: وهلذا يرى
 إىل الزاد مل أكن ... أبعجلهم إذ أجشع القوم أعجلهموإن مدت األيدي 
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فال تقعد على التكرمة إال إبذنه كما أنك ال تدخل بيته إال إبذنه أحياانً يقدم صاحب البيت الطعام مث 
ت ليست ضرورية يف الطعام رمبا يتأخر  اء ليست ضرورية يف الطعام وإذا كانيذهب إىل بيته أييت أبشي

كثريًا أو حيصل مشكلة يف البيت يبقى يف البيت حيلها والطعام موجود بني احلاضرين يف هذه احلال 
هل يتقدمون للطعام أو ينتظرون رجوعه؟ ظاهر احلديث الثاين ال شك لكن بعض الناس يكون عنده 

الطعام إال لنا فيأذن هلم فهل له أن أيذن؟ فيه  مجاعة تفضلوا تفضلوا الرجل ما قدم جرأة ويقول اي
تفصيل إذا علم أن صاحب البيت يرضى هبذا وهو غالباً يرضى فال أبس وجتد هذا الذي قال تفضلوا 

إذا جاء صاحب البيت سيقول له أان أمن عليك وتقدمنا رمبا يقول جزاكم هللا خريًا كونكم تتقدمون 
  بعد مدة فهذه املسألة فيها تفصيل.وال تنتظرونين رمبا أان ال أجيء إال

عندي رواه أمحد ومسلم وأيهما أصح املسند أو صحيح مسلم؟ صحيح مسلم ال شك لكنهم 
يقدمون اإلمام أمحد إلمامته وجاللته رمحه هللا وال سيما إذا كانت املؤلفات يف مذهبه فإن تقدُيه 



 وجيه.
 اخلليفة أو الوايل من قبله أو انئبهما.لناس ابإلمامة السلطان للحديث وهو القارئ: فأوىل ا

الشيخ: إذًا إذا حضر السلطان إىل بلد مثالً ودخل املسجد اجلامع فمن يؤم الناس؟ السلطان ولو  
كان للمسجد إمام راتب ألن للسلطان الوالية العامة، حىت يف اجلمعة وهو قادم هلذا البلد على 

ون إماماً يف اجلمعة لكونه غري مستوطن يف هذا ب ال ألن هذا السلطان ال يصح أن يكسفر؟ املذه
البلد لكن الصحيح أنه يصح أن يكون إماماً وإن مل يكن مستوطناً كما أنه لو قيل إن السلطان 

مستوطن يف مجيع بالده وعلى هذا محل فعل عثمان رضي هللا عنه يف مىن حيث أمت لكن هذا ليس 
 ر أبدًا وهذا ال ُيكن.ه لو كان كذلك لكان السلطان ال يقصبصحيح ألن
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القارئ: فإن مل يكن سلطان فصاحب البيت أحق للخرب وقال أبو سعيد موىل أيب أسيد تزوجت وأان 
ر وابن مسعود وحذيفة مملوك فدعوت انساً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم أبو ذ

فقال أكذلك قالوا نعم فقدموين بو ذر فقالوا له ورائك فالتفت إىل أصحابه فحضرت الصالة فتقدم أ
 رواه صاحل إبسناده يف مسائله.

 الشيخ: ملاذا؟ ألنه سلطان يف بيته.
القارئ: فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو مبنزلته فإن اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان 

ته أعم ع السلطان وخليفته فالسلطان أوىل ألن واليوىل ألن واليته على البيت وصاحبه وإن اجتمأ
وإن اجتمع العبد وسيده يف بيت العبد فالسيد أوىل ألنه مالك للعبد وبيته وإن اجتمع املؤجر 

صاحب البيت، واملستأجر يف الدار فاملستأجر أوىل ألنه أحق ابملنفعة وإمام املسجد الراتب فيه مبنزلة 
ى حني غاب النيب صلى هللا إذنه لذلك وجيوز مع غيبته ألن أاب بكر صل ال جيوز ألحد أن يؤم فيه بغري

عليه وسلم وفعل ذلك عبد الرمحن بن عوف مرة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )أحسنتم( رواه 
لقول رسول هللا هللا صلى مسلم فإن مل يكن ذو مزية من هؤالء فأوالهم أقرؤهم لكتاب هللا للخرب و 

 مامة أقرؤهم( رواه مسلم.إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم ابإلهللا عليه وسلم )
الشيخ: ملاذا قلنا فليؤَمهم ابلنصب مع أن الم األمر جتزم؟ ألن امليم مشددة فحرك ابلفتح اللتقاء 

 الساكنني.
ود كان أحدهم أجود واآلخر أكثر قرآانً فاألج  القارئ: ويرجع يف القراءة جبودهتا وكثرة القرآن فإن



 عليه وسلم )من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر أوىل ألنه أعظم أجرا لقول النيب صلى هللا
حسنات ومن قرأه وحلن فيه فله بكل حرف حسنة( حديث حسن صحيح وقال أبو بكر وعمر رضي 

 ض حروفه.هللا عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بع
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أمي فالقارئ أوىل للخرب وألنه ال تصح صالته خلف ف أحكام الصالة وفقيه فإن اجتمع قارئ ال يعر 
عقيل الفقيه أوىل ألنه متيز مبا  األمي وإن كان الفقيه يقرأ ما جيزئ يف الصالة فكذلك للخرب وقال ابن

 ال يستغىن عنه يف الصالة.
وجه وذلك أن  الشيخ: فإذا قال قائل هل لكالم ابن عقيل وجه مع احلديث قلنا قد يكون له

الصحابة أقرؤهم لكتاب هللا يف الغالب هو أفقههم ألهنم ال يتجاوزن عشرة آايت حىت يتعلموها وما 
منهم غالباً يكون أفقه لكن من أخذ بظاهر احلديث وعمومه فهو أوىل   األقرأفيها من العلم والعمل ف

 ذلك جعله يف املرتبة الثانية. كما شرحنا وقلنا إن قوله )أعلمهم ابلسنة( يقتضي أن يكون أفقه ومع
 السائل: قوله صلى هللا عليه وسلم )وال يؤمَّنَّ الرجل الرجل وال جيلس ... ( هل النهي هنا يف احلالني

 رمي؟للتح
الشيخ: للتحرمي مع أن قوله )وال جيلس على تكرمته ... ( من ابب اآلداب مع ذلك فهو حمرم ألن 

يل وأان ما أذنت فإن قيل إن تقدمي الطعام إذن صار إذانً عرفياً أو هذه فيها اتالف مال، ملاذا تتلف ما
 إذانً ابلفعل.

 امة؟السائل: أليس الوالية اخلاصة أقوى من الوالية الع
لشيخ: بلى لكن هذه الوالية اخلاصة ما استفادها الويل إال من قبل الوالية العامة فيكون كالسيد مع ا

 عبده.
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والمها أفقههما للخرب وألن الفقه حيتاج إليه يف الصالة فأشبه القراءة اي يف القراءة فأالقارئ: فإن استو 
ن دار الكفر إىل دار اإلسالم فإن استواي وإن استواي يف ذلك فأوالمها أقدمهما هجرة وهو املهاجر م

حضرت  يف ذلك فأكربمها سنا للخرب وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملالك بن احلويرث )إذا



الصالة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكربكما( حديث صحيح وألنه أقرب إىل اخلشوع وإجابة الدعاء 
)أقدمهم سلما( وألنه إذا رجح بتقدم السن هللا عليه وسلم  ويرجح بتقدم اإلسالم لقوله صلى

ا لقول فاإلسالم أوىل فإن استواي يف ذلك قدم أشرفهما نسبا وأفضلهما يف أنفسهما وأعالمها قدر 
النيب صلى هللا عليه وسلم )قدموا قريشاً وال تقدموها( هذا ظاهر كالم أمحد وقال اخلرقي إذا استواي 

فأقدمهما هجرة وقال ابن حامد يقدم الشرف بعد الفقه مث  ا سنا فإن استواييف الفقه قدم أكربمه
َأْكَرَمكمْم عِّْنَد اَّللَِّّ أَتْـَقاكمْم( وألنه  اهلجرة مث السن فإن استووا قدم أتقاهم وأورعهم لقول هللا تعاىل )إِّنَّ 

 أقرهبم إىل اإلجابة.
يقتضي أو يستلزم التفاخر  فيه نظر ألن هذا الشيخ: وما أشار إليه رمحه هللا يف التقدمي بشرف النسب

ابألنساب لكن لو قيل إذا استووا يف الصفات املذكورة يف احلديث فيقدم أكثرمها مروءة وأحسنهما 
وما أشبه ذلك من الصفات املرغوبة احملبوبة ألنه إذا تقدم مثل هذا أحبه اجلماعة الذين وراءه أدابً 

فة هذا هذا هو الصحيح وهلذا لو أننا ها أهنا سبب لأللوأصل مشروعية اجلماعة من مجلة حكم
اجتمعنا ووجدان أن القوم تساووا يف مجيع الصفات املطلوبة لكن أحدمها من القبائل الشريفة 

املشهورة إال أنه نكد فظ القول غليظ القلب عبوس الوجه ال يكاد يضحك أيضاً ويوجد أحد من 
احلاضرين أيهما أحب إليكم لقالوا  نبسط الوجه وسألتاملوايل لكنه طيب القلب منشرح الصدر م

 الثاين إذًا مثل هذا يقدم حىت أيتلف الناس عليه وهللا أعلم.
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أمتهم مراعاة له ويقدم احلر على العبد ألنه من أهل قدم أعمرهم للمسجد و القارئ: فإن استووا 
مجاعة خبالف املسافر  املناصب واحلاضر يقدم على املسافر ألنه إذا أمَّ حصل مجيع الصالة يف

واحلضري على البدوي ألنه أجدر مبعرفة حدود هللا تعاىل وأحرى إبصابة احلق والبصري على األعمى 
توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه وقال القاضي مها سواء ألن الضرير ال  ألنه أقدر على

 اين.يرى ما يلهيه ويشغله فذلك يف مقابلة البصري فيستو 
: الصواب األول أن البصري أوىل لكن يندر جداً أن يوجد تساٍو يف كل ما ذكره املؤلف لكن الشيخ

ل به مطلوب شيء واألعمى يزول به ما خياف منه إذا وجد فالبصري أوىل وذلك ألن البصري حيص
 فيقدم األول كما يقدم الواجب على ترك احملرم.

ن يستنيب ألن ال يلزمهم ترك ركن فإن استووا أقرع ن القيام أالقارئ: واألوىل إلمام احلي إذا عجز ع



مدخل له يف بينهم ألن سعدًا أقرع بني أهل القادسية يف األذان وال يرجح حبسن الوجه ألنه ال 
 اإلمامة.

الشيخ: صحيح يعين مجيع األمور اخلَْلقية ال يرجح فيها إذا مل يكن هلا أثر يف حتسني الصالة وقولنا إذا 
احرتازًا مما لو كان هلا أثر كاألعرج مثالً فإن األعرج ال يستطيع أن أييت ابلصالة على ن هلا أثر مل يك

 ليس مستقيماً أو ما أشبه ذلك.الوجه األكمل قد ُيد رجله أو يسجد سجودًا 
 

 فصل
القارئ: الثالث يكره إمامة اللحان ألنه نقص يذهب ببعضه الثواب وإمامة من ال يفصح ببعض 

 لقاف.كالضاد وا  احلروف
 الشيخ: أان عندي كالصاد نسخة ألن الصاد قد ال يفصح هبا اإلنسان حيث إهنا قريبة من السني.

 كرر التاء والفأفاء الذي يكرر الفاء ألهنما يزيدان على احلروف.القارئ: وإمامة التمتام وهو من ي
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الشيخ: هل يقال أن هذا الذي يسمونه الصدا من هذا النوع ألن الظاهر إنه يكرر احلرف ويشغل 
غلط والقرآن ما نزل  أيضاً وهلذا ينبغي أن ينهى عنه أان مسعت أنه يوجد يف بعض املساجد وهذا

 مبثل هذه اآلالت اليت توجب تضعيف احلروف هلو حيسن اإلنسان صوته لكن ال أييت ليكون اسطوانة
 وأن يكون كأنه بوق.

القارئ: وتصح الصالة خلفهما ألهنما أيتيان ابحلروف على الكمال فإن كان جيعل الضاد ظاء يف 
ظل يفعل كذا إذا فعله فاً بغريه وحييل املعىن فإنه يقال الفاحتة فقياس املذهب أنه كاألمي ألنه يبدل حر 

 هناراً.
خ: ولكن املذهب أنه ال أبس وال يضر قالوا لتقارب املخرجني خمرجي الضاد والظاء وألن أكثر الشي

العامة ال يستطيعون أن يفرقوا وألننا لو سألنا الذي قال وال الظالني ماذا تريد هل تريد وال الظالني 
يح أن إبدال ذي ليس على هدى وهذا القول هو الصح هناراً قال أبدًا أريد ابلظال الأي الظالني

 الضاد ظاًء أو ابلعكس ال يضر لتقارب املخرجني ومشقة التفريق بينهما.
 السائل: هل يدخل يف اللحن من ال يراعي قواعد الرتتيل؟

 ل القرآن كأنه حلن أغنية.الشيخ: ال، اللحَّان ليس هو من اللحن ولكن من التلحني الذي جيع



 يع القرآن أم الفاحتة فقط؟هل جواز إبدال حرف الضاد ظاًء يف مجالسائل: 
 الشيخ: ال، يف مجيع القرآن لكن نمص على الفاحتة ألهنا ركن.

القارئ: ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون ملا روى أبو أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
ط عليها وإمام ق حىت يرجع وامرأة ابتت وزوجها ساخال جتاوز صالهتم آذاهنم العبد اآلبوسلم )ثالثة 

 قوم وهم له كارهون( وهذا حديث حسن.
 الشيخ: قوله )ال جتاوز صالهتم آذاهنم( يعين ال ترفع وال تقبل وهم ثالثة:
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األول )العبد اآلبق( أي اهلارب من سيده ال تقبل صالته وظاهر احلديث أهنا ال تقبل صالته الفريضة 
وأما الفريضة فتقبل ألن زمن  النافلة ألن صالة مفرد مضاف فيعم وقيل ال تقبل النافلة فقط وال

الفريضة مستثىن شرعاً ال ُيلكه السيد، زمن الفريضة من ُيلكه؟ هللا عز وجل هو هلل حىت لو كان عند 
ال يتنفل وهذا  سيده ومنعه من أن يصلي فريضة فإنه ال جيوز أن ُيتنع لكن لو منعه من النفل لزمه أن

 ة.القول هو الصحيح أن املراد هبذا صالة النافل
الثاين )امرأة ابتت وزوجها عليها ساخط( هذا أيضاً ينبغي أن يستثىن منه الفريضة وأما النافلة فال 

وذلك أن الزوج إذا دعا امرأته إىل فراشه وأبت سخط عليها فإذا قامت تتطوع فإن هذه الصالة ال 
 رة أبن جتيب زوجها فتكون كأهنا صلت يف زمن مغصوب.تقبل ألهنا مأمو 

مام قوم وهم له كارهون( هذا أيضاً ال تقبل صالته وظاهر احلديث ال تقبل ال يف الفرض وال الثالث )إ
يف النفل ولكن هل املراد الكارهون له حبق أو مطلقاً ألن اجلماعة يكرهون اإلمام حبق مثل أن يطيل 

أو ما أشبه  لي يوماً مبكراً ويوماً متأخرًا أو يصلي صالة ال يطمئن فيهاهبم أكثر من السنة أو يص
ذلك هؤالء يكرهونه حبق والثاين أن ال يكرهونه حبق يكرهونه مثاًل ألنه أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن 

املنكر وحيثهم على الصالة ويتفقدهم فيكرهونه فما املراد األول أو الثاين؟ املراد األول الذين 
يكرهه فالعربة ابألكثر إذا كان  هونه حبق فإن اختلف الناس يف ذلك منهم من يكرهه ومنهم من اليكر 

 أكثرهم يكرهه حبق فإنه ال ينبغي أن يؤمهم وظاهر احلديث أن صالته ال تقبل.
ا القارئ: فإن كانوا يكرهونه لسنته أو دينه فال يكره قال منصور قيل لنا إمنا عمين هبذا أئمة الظلمة فأم

 من أقام ابلسنة فإمنا اإلمث على من كرهه.
 مثلكم من أقام والظاهر أن الصواب فأما من قام ابلسنة. الشيخ: أان عندي
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القارئ: ويكره أن يؤم نساًء أجانب ال رجل معهن ويكره أن يتقدم املفضول من هو أوىل منه ألنه 
 يف سفال( احتج به أمحد. منه مل يزالوا جاء يف احلديث )إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خري

الشيخ: قوله رمحه هللا أن يؤم نساًء أجانب ال رجل معهن يعين وال امرأة من احملارم فإن كان معهن 
امرأة من حمارمه فال أبس وهذا يقع كثريًا يف ليايل رمضان حيث تكون بعض البيوت فيها نساء كثري 

 ذا ال أبس به.فيأيت رجل فيؤمهن يصلي هبن القيام فه
 
 باب

 موقف الصالة
الشيخ: يف الواقع أن هذه الرتمجة فيها إمجال كبري ألن املراد ابب موقف املأموم يف صالة اجلماعة 

 هذا املراد أما قوله موقف الصالة فليس هلا معىن حتتاج إىل تعديل.
نه فإن جاء ره اإلمام عن ُييالقارئ: إذا كان املأموم واحداً وقف عن ُيني اإلمام فإن كرب عن يساره أدا

آخر كرب وأتخر أو صفا خلفه وال يتقدم اإلمام إال إن كان املوضع ضيقا فإن كرب الثاين عن يساره 
أخرمها اإلمام بيديه ملا روى جابر قال سرت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزوة فقام يصلي 

حىت أقامين عن خذ بيدي فأدارين فتوضأت مث جئت حىت قمت عن يساره صلى هللا عليه وسلم فأ
ُيينه فجاء جبار بن صخر حىت قام عن يساره فأخذان بيديه مجيعاً حىت أقامنا خلفه من املسند ورواه 
مسلم فإن صليا عن ُيينه أو أحدمها عن ُيينه واآلخر عن يساره جاز ملا روي أن ابن مسعود صلى 

 عل رواه أبو داود.هللا عليه وسلم فبني علقمة واألسود وقال هكذا رأيت رسول هللا صلى 
 الشيخ: غريب أن املؤلف رمحه هللا يقول رواه أبو داود مع أنه يف املسند.

القارئ: وألن الوسط موقف إلمام العراة وإمامة النساء فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم ملا روى 
صلى بنا ركعتني واملرأة خلفنا ف أنس قال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصففت أان واليتيم وراءه

 متفق عليه.
الشيخ: وإذا كانت املرأة من حمارم الرجل وصلى هبا فأين تقف؟ تقف خلفه حىت وإن كانت من 

 حمارمه.

(2/106) 



 

القارئ: فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى تقدم الرجال مث الصبيان مث اخلناثى مث النساء ملا 
عليه وسلم قال أقام الصالة نه قال أال أحدثكم بصالة النيب صلى هللا روى أبو مالك األشعري أ

فصف الرجال مث صف خلفهم الغلمان مث صلى هبم مث قال هكذا قال عبد األعلى ال أحسبه إال قال 
صالة أميت رواه أبو داود فإن مل يكن مع الرجل إال امرأة وقفت خلفه فإن كان معه صيب وقف عن 

صلى هللا عليه وسلم يصلي بنا الليل  عباس قال بت عند خاليت ميمونة فقام النيبُيينه ملا روى ابن 
فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابيت فأدارين عن ُيينه( متفق عليه وإن كان معه رجل وصيب يف 

فرض وقف بينهما كما يف حديث ابن مسعود وجعل الرجل عن ُيينه أو جعلهما عن ُيينه وإن كان يف 
 خلفه على ما يف حديث أنس. انفلة وقفا

ا دليل على أن الثالثة إذا اقتضت احلال أن يصفوا صفاً واحدًا فإهنم ال يكونون عن الشيخ: ويف هذ
ُيني اإلمام بل يكون اإلمام بينهم هذا هو األفضل لكن إن كانوا عن ُيينه فال أبس لكن األفضل أن 

 يكون اإلمام بينهما.
 خناثي؟ السائل: هل مجع خنثى خناثى أو

 الشيخ: يصلح هذا وهذا.
 ا الفرق بني حديث جابر وجبار بن صخر وحديث ابن مسعود؟السائل: م

 الشيخ: حديث ابن مسعود رضي هللا عنه نسخ.
 السائل: ما وجه التفريق بني النافلة والفرض يف جعله عن ُيينه ومشاله؟

قول إذا كان يف الفريضة يكون الشيخ: التفريق أنه ال يصح أن يصاف الصيب يف الفريضة وهلذا ن
 ينه والثاين عن يساره بل يكون الرجل عن ُيينه والصيب عن يساره.أحدمها عن ُي

 
 فصل

القارئ: فإن وقف املأمومون قدام اإلمام مل تصح صالهتم لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إمنا جعل 
 اإلمام ليؤمت به(.

لى اإلمام فما  على أنه ال يصح أن يتقدم املأمومون عالشيخ: هذا احلديث استدل به املؤلف رمحه هللا
 وجه االستدالل؟
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ُيكن أن يقال وجه االستدالل أن الرسول قال )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به( واإلمام البد أن يكون 
 متقدماً وإال ملا كان إماماً وهذه املسألة فيها خالف بني العلماء:

 قاً لكنه خالف السنة.قدم املأموم على اإلمام مطلمنهم من قال إنه يصح أن يت
ومنهم من قال إنه يصح أن يتقدم املأموم على اإلمام يف حال الضرورة واحلاجة كما لو كان املسجد 

ضيقاً فاضطر الناس إىل أن يصلوا يف السوق وليس خلف املسجد سوق وإمنا السوق أمامه قالوا 
ه هللا وهو وسط بني قول من هذا اختيار شيخ اإلسالم رمحيكون جائزًا لدعاء احلاجة و فمثل هذا 

يقول إنه ال يصح أن يكون املأموم أمام اإلمام مطلقا أو إنه يصح أن يكون املأموم أمام اإلمام مطلقاً 
 هذا قول وسط وهذا هو الذي ينبغي أن يعمل به ألنه أحياانً وال سيما يف مواسم احلج تكون

 لناس أن يصلوا من كل جانب.املساجد مبكة ضيقة حيتاج ا
السائل: أال يؤخذ عدم صحة الصالة من فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم الدائم يف كونه مل يتقدم 

 عليه املأمومون أبدًا؟
 الشيخ: هي معروفة لكن جمرد الفعل ال يدل على الوجوب.

 السائل: ما هو حد السن يف الصيب الذي يصافه؟
 صح أن يصافه. الشيخ: إذا صار عنده متييز

وقف الواحد خلف الصف أو خلف اإلمام أو عن يساره مل تصح صالته ألن النيب القارئ: وإن 
صلى هللا عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرًا ملا وقفا عن يساره وروى وابصة بن معبد أن النيب صلى 

د وعن علي بن فأمره أن يعيد رواه أبو داو هللا عليه وسلم رأى رجاًل يصلي خلف الصف وحده 
هبم النيب صلى هللا عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف فوقف النيب صلى  شيبان قال صلى

هللا عليه وسلم حىت انصرف الرجل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )استقبل صالتك فال صالة لفرد 
الف املوقف وابصة هذا حديث حسن وألنه خخلف الصف( رواه األثرم، قال أمحد فيه ويف حديث 

 ما لو وقف قدام اإلمام فإن صلى ركعة وحده مل تصح صالته.فلم تصح صالته ك
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الشيخ: هذه املسائل إن وقف املأمومون قدام اإلمام مل تصح صالهتم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 
ف مل تصح الواحد خلف الصقال )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به( وقد عرفتم مأخذ الدليل وإن وقف 

حلديث وابصة بن معبد وعلي بن شيبان ولكن إذا مل يكن هناك عذر أبن صلى وحده خلف  صالته



 الصف مع إمكان أن يكون يف الصف فهذا موضع خالف بني العلماء:
األئمة الثالثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة ونصف مذهب األمام أمحد على أن الصالة صحيحة ولو 

د خلف الصف( على نفي الكمال، واملذهب املشهور عند )ال صالة ملنفر ر ومحلوا قوله لغري عذ
أصحاب اإلمام أمحد أن الصالة ال تصح مطلقاً لعموم قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ال 

 صالة لفرد خلف الصف( وهذا عام يشمل من أمكنه املصافة ومن مل متكنه.
وفه يف الصف الستكمال الصف صحت أنه إن تعذر وقه املسألة وهو والقول الثالث الوسط يف هذ

صالته وإال فال وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخنا عبد الرمحن بن سعدي رمحهما هللا وهو 
الصحيح فإذا جئت والصف اتم فال أبس أن تصلي وحدك ألنك معذور حيث ال جتد مكاانً فإن قال 

 كن هذا ال جيوز:كون معه قلنا لداً من الصف ليإنسان ُيكن أن جيتذب واح
 أواًل ألنه تصرف يف الغري بغري حق.

 واثنياً جناية على الغري ألنه سوف يرجعه من الفاضل إىل املفضول.
واثلثاً أنه يوجب أن يقع يف الصف خلل وفرجة وهذه الفرجة سوف أييت الناس شيئاً فشيئاً ليسدوها 

 اعي له.كله وهذا ال د  فيلزم من هذا أن يتحرك الصف
أنه رمبا يشوش على هذا املصلي حىت خيبطه من ورائه ما هذا الذي جرين؟ فرمبا خيبطه ويضره ومنها 

لذلك نقول ال جيوز أن جيتذب أحدًا فإن قال قائل إذاً دعوه يتقدم ليكون مع اإلمام قلنا وهذا أيضاً 
 فيه حماذير:

فرد اإلمام يف مكانه ال يكون معه ن السنة أن ينمام يف مكانه ألاحملذور األول خمالفة السنة ابنفراد اإل
 أحد.

 اثنياً يلزم منه يف الغالب ختطي الرقاب إنه يريد أن ُيشي إذا كان مثال قبله عشرة صفوف.
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اثلثاً إذا قلنا يتقدم إىل اإلمام ويقف معه مث جاء آخر نقول تقدم إىل اإلمام وكون معه جاء اثلث  
الذي قدرت عليه وجاء آخر اإلمام صف كامل لكن لو قلنا صلِّّ يف مكانك كذلك تقدم فيبقى مع 

صف معه وانتهى املوضوع هلذا ال شك أن القول الراجح أنه جيوز إذا كان الصف اتماً أن يقف 
اإلنسان وحده وصالته صحيحة أما هذه القضااي اليت وقعت فهي قضااي أعيان فرمبا كان الرسول 

صالة وهو أيضاً فحوى وسلم علم أن الصف مل يتم فأمره أن يعيد ال صلى هللا عليه وعلى آله



اخلطاب تدل على أن الصف فيه مكان ألنه قال )ال صالة لفرد خلف الصف( يعين فيما ُيكنه أن 
يصف فيه فعلى كل حال الصواب أن ذلك جائز وعندان قاعدة شرعية عامة أن الواجب يسقط 

 ابلعجز.
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أو عن يساره مل تصح الصالة إذا وقف املأموم واحد عن يسار اإلمام  يقول رمحه هللا املسألة الثانية
م أدار جابراً وابن عباس حني وقفا فإن صالته ال تصح الدليل أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسل

يل عن يساره فجعلهما عن ُيينه ومعلوم أن هذا ال يدل على الوجوب وال على إبطال عبادة قام الدل
على صحتها ألن غايته أنه فعل وفعل الرسول اجملرد يدل على االستحباب ال يدل على الوجوب ولو  

 صلى هللا عليه وسلم حني انتهت الصالة ينه لبني ذلك النيبكان ذلك واجباً أي أن يقف عن ُي
ر اإلمام ولقال ال تعودا لذلك كما قاله أليب بكرة رضي هللا عنه وهذا القول أعين الوقوف عن يسا

مبطاًل للصالة قول ضعيف والصواب أنه لو وقف عن يسار اإلمام مع خلو ُيينه فصالته صحيحة 
حرك يف أثناء الصالة واحلركة مكروهة وحيرك قائل كون الرسول يتلكن ذلك خالف السنة قد يقول 

نيب عليه غريه أيضاً أال يدل على الوجوب نقول رمبا يلتمس هذا دليالً على الوجوب لكن كون ال
الصالة والسالم مل يقل هلما أي البن عباس وجابر ال تعودا يدل على أن املسألة على وجه 

ا لو تقارب الصف فإننا نقول للناس ليقف صالة لفعل مستحب كماالستحباب وجتوز احلركة يف ال
من بعضكم إىل بعض إذًا الصحيح يف هذه املسالة أن الصالة تصح لكنه خالف السنة والصحيح في

صلى خلف الصف أنه إذا كان لعذر وهو متام الصف فالصالة صحيحة والصحيح يف الصالة قدام 
 جة وهللا أعلم.إذا مل يكن هناك حااإلمام أهنا تصح عند احلاجة وال تصح 

 السائل: هل يلزمه ينتظر حىت يرفع اإلمام؟
 الشيخ: ال يلزمه بل يدخل فوراً.

 اية الفرشة اليت تفرش هبا املساجد أم اجلدار؟السائل: هل العربة يف الصف اآلن هن
ال يوجد فرشة فال الشيخ: ال، العربة إىل اجلدار أو إىل الطريق أحياانً يكون الطريق مفصول وكونه 

 ريد أن يصلي على البالط ما له عذر الفرشة ما هي بعذر ويؤمر ابإلعادة.ي
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ف قبل رفع اإلمام من الركوع صحت صالته ألنه القارئ: وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل يف الص
رواايت إحداهن تصح أدرك يف الصف ما يدرك به الركعة وإن كان ذلك بعد رفع اإلمام ففيه ثالث 

ألنه مل يصلِّّ ركعة كاملة أشبه ما لو أدرك الركوع والثانية ال تصح ألنه مل يدرك يف الصف ما يدرك به 
لثة إن كان جاهاًل مل يعد وإن كان عاملاً أعاد ملا روى البخاري أن أاب الركعة أشبه ما لو صلى ركعة والثا

و راكع فركع قبل أن يصله فذكر ذلك للنيب صلى هللا بكرة انتهى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وه
عليه وسلم فقال )زادك هللا حرصاً وال تعد( فلم أيمره ابإلعادة جلهله وهناه عن العود والنهي يقتضي 

اد فإن فعل ذلك لغري عذر وال خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات ألن املوقف ال الفس
ن ال يصح ألن الرخصة وردت يف حق املعذور فال يلحق به خيتلف خليفة الفوات وعدمه وحيتمل أ

 غريه.
و( الشيخ: هذا حديث أيب بكرة قيل إنه روي بلفظ )زادك هللا حرصاً وال تمعِّْد( وبلفظ آخر )وال تعد

ولكن الصواب )وال تـَعمْد( هذا هو الذي ثبتت فيه الرواية وأما قوله )وال تعدو( فإن قوله )وال تـَعمد( 
 تعدو( وأما قوله )وال تمعِّد( فال حاجة إليها ألنه إذا مل أيمره ابإلعادة فال إعادة عليه يدخل فيه )ال

 فالصواب أن الذي صحت فيه الرواية )وال تـَعمد( من العود.
ل: ذكر بعض العلماء أن اإلنسان إذا كان أقبل على الصف فقرب منه جدًا واإلمام راكع فإن السائ

 يدرك الركعة وإن انتظر حىت يصل للصف فاتته الركعة فإنه يركع ركع قبل الصف خبطوة أو خطوتني
 فما رأيكم؟

 خارجاً عن الصف الشيخ: الصحيح أنه ما جيوز أبدًا اللهم إال إذا ركع وهو واقف يف مكان ال يمعدُّ 
 يعين يعد إنه متأخر مثاًل أو متقدم وأما إذا كان ركع حيتاج إىل خطوات فهذا ال تصح صالته فاملعيار

 إذا قيل هذا كأنه صاف مع الناس.
 السائل: لو ركع بعد ابتداء رفع اإلمام من الركوع هل أدرك الركوع؟

 الشيخ: إذا كان اإلمام إىل الركوع أقرب إذًا أدركه.
 

 فصل
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القارئ: ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صالته فاسدة فحكمه حكم الفذ ألهنم 
 من غري أهل الوقوف معه.

أنه رجل يستهزئ ابهلل وآايته ورسوله أو علم أهنا  الشيخ: وهذا إذا علم أن هذا كافر مثل أن يعرف
ض النساء يلبسن ثياابً كأهنا ثياب رجال كذلك أيضاً امرأة وهل ُيكن أن ختفى املرأة؟ ُيكن ألن بع

املشكل قد يلبس ثياب رجال ومن صالته فاسدة خنثى مشكل ُيكن يشكل؟ هذه ُيكن ألن اخلنثى 
 ته فاسدة فال تصح مصافاته.مثل أن يعلم أنه حمدث هذا علم أن صال

أهل الوقوف معه وإن وقف القارئ: وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا ألهنم من 
معه صفا ألنه كاملتنفل  الصيب معه يف النفل كاان صفاً حلديث أنس وإن كان يف فرض احتمل أن يكون

 املرأة.واحتمل أن ال يصح ألنه ليس من أهل اإلمامة له فيه أشبه 
ن الشيخ: والصحيح أنه يصح وقوله ألنه ليس من أهل اإلمامة فيه هذا أيضاً ممنوع والصواب أ

م الصيب أهل لإلمامة ابلبالغ ويدل هلذا عموم قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )يؤم القو 
أمَّ قومه وله ست أقرؤهم لكتاب هللا( وما رواه البخاري أيضاً يف حديث عمرو بن سلمة اجلرمي أنه 

دليل فإذا أو سبع سنني وهذا نص صريح وألن األصل أن ما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال ب
 جازت إمامته يف النفل فلتكن جائزة يف الفرض أيضاً.

يعلمان بذلك فهو كالفذ وإن مل يعلما بذلك صحت صالته  القارئ: وإن وقف معه حمدث أو جنس
 صالته. ألنه لو كان إماماً له صحت

طل صالة وإن وقفت املرأة يف صف الرجال كره وال تبطل صالهتا وال صالة من يليها وقال أبو بكر تب
طل صالهتا من يليها ألنه خالف املوقف واألول أوىل ألهنا هي اليت خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تب

 فصالته أوىل.
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الشيخ: هذا يقع كثريًا يف أايم املوسم يف احلج أو يف أايم موسم العمرة يف رمضان جتد املرأة إىل جنب 
بهة فانعزل واطلب مكاانً آخر إذا رأيت من نفسك ش الرجل فهل هذا جائز نقول هذا ضرورة لكن

ألن بعض الناس قد تتحرك شهوته إذا قامت إىل جنبه امرأة وبعض الناس أيضاً رمبا تفسد صالته 
شى منها حمظور وكان يف ذلك ضرورة فال أبس، فإن كان هناك صف  حبدث فإذا كانت املسألة ال خيم

 ضرورة.؟ اجلواب نعم عند المن نساء كامل فهل يصف من ورائهن الرجال



القارئ: فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدمها لعذر دخل اآلخر يف الصف أو وقف عن ُيني 
اإلمام أو نبه من خيرج فيقف معه فإن مل ُيكنه نوى مفارقته وأمت منفردا ألنه عذر أشبه ما لو سبق 

ام فإن مل ُيكنه نه قام عن ُيني اإلمإمامه احلدث فإن دخل املسبوق فوجد فرجة قام فيها وإن مل ُيك
 نبه رجالً يتأخر معه فإن مل يفعل مل يكرهه ويصلي وحده أو ينتظر مجاعة أخرى.

الشيخ: املسألة األخرية فيها نظر والصواب أنك إذا أتيت والصف قد مت فإنك تصلي وحدك مع 
به  قدم إىل اإلمام حتصلاجلماعة يعين تصف وحدك وال تتقدم إىل اإلمام وال جتتذب أحدا ألن الت

خمالفة السنة يف موقف اإلمام إذ أن اإلمام متميز ابملوقف كما أنه متميز بكونه يقتدى به فإذا وقفت 
إىل جنبه صار كأنكما إمامان فإن جاء آخر وقف معكما وجاء الثاين والثالث صرمتا صفاً لكن لو 

إذا جاء فالصواب أن اإلنسان أنك صليت خلف الصف وجاء آخر صرمتا اثنني واستقام الصف 
والصف اتم فإنه يصف وحده وصالته صحيحة وليمعلم أن القول ببطالن الصالة صالة الرجل خلف 

الصف خمالف للمذاهب الثالثة فإن مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة كلها تقول إن وقوف 
أنه  د والرواية الثانيةاإلنسان خلف الصف ولو لغري عذر ال يبطل الصالة وهو رواية عن اإلمام أمح

 تبطل الصالة مطلقا سواء لعذر أو لغري عذر والصحيح أنه إذا كان لعذر كامتالء الصف فال أبس به.
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السائل: بعض الناس جيد فرجة صغرية فيضيق على املأمومني فهل ملن حصل له ضيق أن يرجع إىل 
 اخللف؟

أبس أن يرجع القهقرى بل  ته من أجل الضيق فالالشيخ: هو إذا كان خيشى من أن يشوش عليه صال
 نقول هذا أوىل لكن هذا الذي دخل يف فرجة صغرية وبدنه كبري حيرم عليه ذلك ألنه يؤذي الناس.

السائل: يف املسألة اليت قبلها فإن مل ُيكنه نوى مفارقته وأمت منفردا ما حتمل على املسألة الثانية أنه 
 يبقى لوحده؟

 البد أن ينوي االنفراد والقول الصحيح يبقى وحده يف الصف.إذا مل ُيكنه الدخول الشيخ: املذهب 
 

 فصل
القارئ: السنة للمرأة إذا أمت نساًء أن تقوم وسطهن ألن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي هللا 

ا عنهما وإن كانت معها امرأة وقفت عن ُيينها وإن وقفت خلفها جاز ألن املرأة جيوز وقوفها وحده



 بدليل حديث أنس.
شيخ: وهذا الذي قاله فيه نظر إذا كانت امرأة مع امرأة فالبد أن تصف إىل جنبها إىل اليمني إما ال

وجوابً أو استحباابً حسب ما سبق لنا أن قلنا أن القول الراجح أن اإلنسان لو صلى عن يسار 
لرجل متاماً ع املرأة كالرجل مع ااإلنسان مع خلو ُيينه فصالته صحيحة لكنها خالف األوىل واملرأة م

فيجب أن تصف معها إما إىل اليمني وهو األفضل أو إىل اليسار وأما انفرادها خلف املرأة الواحدة 
 فال جيوز كالرجل وهو داخل يف عموم )ال صالة ملنفرد خلف الصف(.

 
 فصل

طوا القارئ: والسنة أن يقف اإلمام حذاء وسط الصف ألن النيب صلى هللا عليه وس لم قال )وسِّّ
ام وسدوا اخللل( رواه أبو داود وأن يتموا الصف األول ملا روى أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه اإلم

 وسلم قال )أمتوا الصف األول فما كان من نقص فليكن يف الصف اآلخر( رواه أبو داود.
 الشيخ: هااتن مسألتان:
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ى آله وسلم قال وسط الصف ألن النيب صلى هللا عليه وعلاملسألة األوىل السنة أن يقوم اإلمام 
قاعدة الشرعية ألن )وسطوا اإلمام وسدوا اخللل( هذا احلديث يف صحته نظر لكن هو مقتضى ال

القاعدة الشرعية تقتضي العدل وليس من العدل أن يقوم اإلمام يف أيسر الصف حبيث يكون الناس  
ون هو الوسط ومن ذلك لو أن اإلمام وقف يف وسط كلهم على اليمني ألنه إجحاف فالوسط يك

ن ولو بعد ويدع الصف أول ما أقيمت الصالة مث دخل أانس آخرون فكثري من الناس يذهب إىل األُي
األيسر وهذا فيه نظر والصواب أن األُين أفضل من األيسر عند التساوي أو التقارب ويدل هلذا أنه 

ون اإلمام بينهم كان متوسطاً ولو كان األُين أفضل مطلقاً لكان ملا كان املشروع يف حق الثالثة أن يك
اوي من اجلانبني فإذا تساواي أو تقاراب هو األيسر من الثالثة فلما توسط بينهما دل على مراعاة التس

 فال شك أن اليمني أفضل.
قارب الصفوف املسألة الثانية إمتام الصف األول فاألول فإن هذا هو املشهور قال العلماء وينبغي ت

 وقرب اإلمام من الصف األول واخلطوط املعلمة هذه جيدة ألن الناس يتقاربون فيها.
ا وخري صفوف النساء آخرها لقول النيب صلى هللا عليه وسلم قال القارئ: وخري صفوف الرجال أوهل



. وقال )خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا( رواه مسلم
أمحد: ويلي اإلمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان والغلمان ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

 ا األحالم والنهى( رواه مسلم.)ليلين منكم أولو 
الشيخ: ملاذا كان خري صفوف النساء آخرها ألنه أبعد عن الرجال وكان خري صفوف الرجال أوهلا 

)ولو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن  ألجل السبق إىل الصف األول
 يستهموا عليه ال ستهموا(.

إهنا بدعة ألن بعض الناس يقول إبمكان الرسول عليه الصالة  السائل: ابلنسبة للخطوط ما يقال
 والسالم أن يضع خطاً لكن مل يفعل؟

(2/116) 

 

الصفوف ذه اخلطوط لكن يرون أهنا وسيلة إىل تعديل الشيخ: نقول هذه وسيلة فالناس ال يتعبدون هب
ة والسالم تدوين الكتب وال بناء والوسائل هلا أحكام املقاصد وهلذا مل يكن يف عهد النيب عليه الصال

املدارس وال تنقيط القرآن وال إعراب القرآن كل هذا حدث بعد عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم 
رسول ُيكنه أن يفعل فليس بصحيح ألن أرض مسجد الرسول صلى هللا ألنه وسيلة وأما قوهلم إن ال

وا من اخلطوط سيزول ولو قالوا ُيكن عليه وسلم مفروشة ابحلصباء وكيف يكون التخطيط مهما وضع
 أن جيعل خيطاً قلنا اخليط فيه مضرة على الناس يعثرون به.

 نفصالت أحياانً يف مصلى خاص؟السائل: ابلنسبة خلري صفوف النساء آخرها يف وقتنا النساء م
الشيخ: هذا سؤال وجيه يقول خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء آخرها 
وشرها أوهلا هذا يف عهد النيب عليه الصالة والسالم حيث ال حاجز بني النساء والرجال أما يف وقتنا 

ينهن وبني الرجال فنقول يف هذه احلال فإن كثريًا من املساجد يكون للنساء مصلى خاص أو حاجز ب
 يكون خري صفوف النساء أوهلا كالرجال.

 
 فصل

(2/117) 

 



القارئ: والسنة أن ال يكون اإلمام أعلى من املأمومني ملا روي أن عمار بن ايسر كان يف املدائن 
اتبعه ذيفة فأخذ بيديه و فأقيمت الصالة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم ح

زله حذيفة فلما فرغ من صالته قال حذيفة أمل تسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمار حىت أن
يقول )إذا أم الرجل القوم فال يقومن يف مكان أعلى من مكاهنم( وقال عمار فلذلك اتبعتك حني 

قال القاضي الرتكابه النهي و  أخذت على يدي رواه أبو داود، فإن فعل فقال ابن حامد تبطل صالته
ل ألن عمارًا بىن على صالته وعن أمحد ال أبس هبذا ملا روى سهل قال رأيت رسول هللا صلى ال تبط

هللا عليه وسلم قام على املنرب فكرب وكرب الناس وراءه وهو على املنرب مث ركع مث رفع فنزل القهقرى 
هذا لتأمتوا الناس إمنا فعلت  الته مث قال )أيهاحىت سجد يف أصل املنرب مث عاد حىت فرغ من آخر ص

يب وتعلَّموا صاليت( متفق عليه وال أبس ابلعلو اليسري ألنه ال حيتاج فيه إىل رفع البصر املنهي عنه فيه 
 خبالف الكثري.

(2/118) 

 

الشيخ: اآلن فهمنا أن العلو علو اإلمام على املأموم منهي عنه ولكن هل تبطل الصالة أو ال تبطل؟ 
علماء كما رأيتم مث هل العلو منهي عنه مبطلقه يعين أن مطلق العلو منهي عنه أو العلو فيها قوالن لل

كثريًا أما العلو اليسري  ف والذي يظهر أن املراد ابلنهي عن العلو إذا كان  الكثري؟ يف هذا أيضاً خال
على املنرب  كدرجة املنرب والدرجتني فال أبس بذلك ألنه ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه صلى

نه ال وقال )إمنا فعلت هذا لتأمتوا يب ولتعلَّموا صاليت( مث إن التعليل الذي ذكر املؤلف أخريًا قال أل
لكثري ظاهره يشعر أبن املشروع يف حق املأموم أن ينظر حيتاج إىل رفع البصر املنهي عنه فيه خبالف ا

 رفع البصر وإذا كان ارتفاعه قلياًل مل حيتج إىل إىل اإلمام ألن اإلمام إذا كان رفيعاً حيتاج املأموم إىل
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عنه رفع البصر ومعلوم أن رفع البصر إىل السماء يف الصالة حمرم 

 ني أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم(.وقال )لينته
يصلي فيه اإلمام  السائل: العلو هنا هل هو علو مطلق كما يكون يف بعض املساجد طابقني طابق

 وطابق أسفل يصلي فيه بعض املأمومني؟
ام وحده فإن كان معه أحد فال أبس يعين الشيخ: املؤلف ما ذكر القليل يشرتط أن يكون العلو لإلم

 ام معه أانس يف الطابق األعلى فال حرج.لو كان اإلم
 سماع احلديث؟السائل: قول عمار: فلذلك اتبعتك حني أخذت على يدي هل هذا إقرار منه ب



الشيخ: حيتمل أنه إقرار منه بسماع احلديث ألنه قال أمل تسمع وحيتمل أنه قال ذلك يعين أنك مل 
 عل إال عن دليل.تف

وأما احلديث فإنه للحاجة لذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  السائل: لو العلو ينهى عنه مطلقاً 
 علل ذلك للتعليم؟

ه لكن يقال إن هذا ليست حاجة تبيح النهي إذ من املمكن أن الشيخ: لو قيل ذلك لكان له وج
 يعلمهم ابلقول كما هو دأبه كثريًا.

 به من يف أعلى املسجد أن يكون املأموم أعلى من اإلمام لذلك ويصح أن أيمت القارئ: وال أبس
 وغريه إذا اتصلت الصفوف.

(2/119) 

 

جد أن تتصل الصفوف وظاهره أهنا إذا مل الشيخ: اشرتط املؤلف لالقتداء فيمن كان خارج املس
ة االجتماع أن جيتمع ح االقتداء ولو مسع صواتً وهذا هو األقرب ألن املراد ابجلماعتتصل مل يص

الناس يف املكان كما جيتمعون يف األفعال وألننا لو قلنا بصحة االعتماد على مطلق الصوت النفتح 
سده أن يقول قائل أان أصلي يف بييت خلف إمام علينا ابب ال ُيكن سده الباب الذي ال ُيكن 

أكثر من مجاعتكم ومكان إمامي املسجد احلرام ألن الصالة تنقل على اهلواء يف التلفزيون ومجاعيت 
أفضل من مكان إمامكم فأان صاليت أمت من صالتكم ألين أمسع وأشاهد حىت أمسع نـََفس اإلمام ورمبا 

الذين يف املسجد الذي يف بلدي ولو فتح هذا الباب يكون مساعي لذلك أقوى من مساع بعض 
م اهلداية قال إنه يصح أن يصلي حلصل يف ذلك شر كثري وإن كان بعض املعاصرين نسأل هللا لنا وهل

اإلنسان خلف املذايع قبل أن أييت التلفزيون وكتب يف ذلك رسالة مساها اإلقناع يف صحة الصالة 
و أمامك وتصلي خلف اإلمام الذي تسمعه والصحيح أنه البد خلف املذايع وعلى هذا جتعل الرادي

 أن يكون اجتماع يف املكان.
 فصل

(2/120) 

 



القارئ: جيوز أن أيمت ابإلمام من يف املسجد وإن تباعد ألن املسجد كله موضع للجماعة فإن كان 
اهدة دون َمَنع املش اتباعه وإن بينهما حائل ُينع املشاهدة ومساع التكبري مل يصح االئتمام به لتعذر

السماع ففيه وجهان أصحهما صحة الصالة ألن أمحد قال يف املنرب إذا قطع الصف مل يضر وألهنم 
يف موضع اجلماعة وُيكنهم االقتداء به لسماع التكبري فأشبه املشاهد والثاين ال يصح ألن عائشة 

احلجاب موجود ه يف حجاب و م فإنكن دونقالت لنساء كن يصلني يف حجرهتا ال تصلني بصالة اإلما
ها هنا فإن كان املأموم يف غري املسجد وبينهما حائل ُينع رؤية اإلمام أو من وراءه مل تصح الصالة 
حلديث عائشة وقال ابن حامد ُينع يف الفرض ويف النافلة روايتان وعن أمحد يف رجل يصلي خارج 

صال الصفوف وهو أن ال س ويشرتط اتيكون به أب املسجد يوم اجلمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن ال
يكون بينهما بعد كثري مل جتر العادة مبثله واشرتط أصحابنا أن ال يكون بينهما هنر جتري فيه السفن وال 

 طريق والصحيح أن هذا ال ُينع ألنه ال ُينع املتابعة إال أن يكون عريضاً ُينع االتصال.
سبحان هللا! ما أدري وما معىن هذا هل  ري به السفناالتصال وجتالشيخ: هللا املستعان هنر ما ُينع 

 يريد جدول من النهر ساقي أما نفس النهر فإنه ُينع اإلتصال وال شك.
 السائل: هل يشرتط اتصال الصفوف ملن يصلي أعلى املسجد؟

 الشيخ: خارج املسجد يشرتط وأعلى املسجد ال يشرتط.
 السائل: على ماذا يدل حديث عائشة؟

من كان خارج املسجد فإنه ال يصح اقتداؤه به إال إذا اتصلت الصفوف يدل على أن الشيخ: هذا 
 فهذا حاجة ألهنا ال تتصل الصفوف عادة إال المتالء املسجد.

 السائل: املسجد احلرام يكون فيه تقطع للصفوف وتباعد فيما بينها؟
فالصالة  ا يف املسجدلكن ما دامو الشيخ: نعم يوجد كما قلت يف املسجد احلرام تقطع للصفوف 

صحيحة ولو تباعدت كما يوجد أيضاً يف مسجد املدينة بعد السعة لكننا نقول إن هذا خالف السنة 
 والسنة أن يتقدموا إىل األول فاألول.

 
 فصل

(2/121) 

 



القارئ: ويستحب أن يصلي إىل سرتة ويدنو منها ملا روى أبو سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا 
رم قال سهل كان بني النيب إذا صلى أحدكم فلييصلِّّ إىل سرتة وليدنو منها( رواه األثعليه وسلم )

صلى هللا عليه وسلم وبني القبلة ممر الشاة رواه البخاري ومسلم وقدر السرتة مثل آخرة الرحل وذلك 
 قدر الذراع أو َعْظم الذراع.

نه الكف من مفصل الكف إىل الشيخ: من رؤوس األصابع إىل املرفق ذراع، عظم الذراع يسقط م
 املرفق.

هللا عليه وسلم قال )إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل وال  القارئ: ألن النيب صلى
يبايل ما مر وراء ذلك( رواه مسلم وجيوز أن يسترت بعصا أو حبيوان ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  

ري فيصلي إليه وقال انفع كان ابن عمر إذا مل جيد سبيالً كان تركز له احلربة فيصلي إليها ويعرض البع
إىل سارية قال ولين ظهرك فإن مل جيد سرتة خط خطاً ملا روى أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم )إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن مل جيد فلينصب عصا فإن مل يكن معه 
 ما مر وراءه( رواه أبو داود. عصا فليخط خطا مث ال يضره

ط عْرضاً مثل اهلالل وقد قالوا طوال وقد قالوا عرضا وأان أختار هذا فإن قال أمحد رضي هللا عنه اخل
مل ُيكنه نصب العصا وال اخلط عرضها بني يديه ألهنا تقوم مقام اخلط وال يصمد للسرتة ولكن 

صلى هللا عليه وسلم يصلي إىل عود وال عمود  ينحرف عنها يسرياً لقول املقدام ما رأيت رسول هللا
 جعله على حاجبه األُين وال يصمد هلا صمدا رواه أبو داود. وال شجرة إال

الشيخ: هذا ما ذهب إليه املؤلف رمحه هللا وذهب إليه األصحاب وقيل إنه ال ينحرف ُييناً وال يساراً 
ني يديه صمدًا وهذا ال شك أنه ظاهر وضعفوا هذا احلديث وقالوا إن ظاهر النصوص أنه جيعلها ب

  يديه وهذا احلديث به لني كما ذكره يف شرح اإلقناع وغريه.النصوص أنه جيعلها بني

(2/122) 

 

القارئ: وسرتة اإلمام سرتة ملن خلفه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي أبصحابه إىل سرتة ومل 
 أيمرهم أن يسترتوا بشيء.

 
 فصل

شيء فال أبس للحديث فإذا أراد املرور دوهنا إنسان رده فإن حلَّ  مر من وراء سرتته القارئ: وإذا



دفعه إال أن يغلبه أو حيوجه إىل عمل كثري ملا روى أبو سعيد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
ه وسلم يقول )إذا كان أحدكم يصلي إىل شيء يسرته من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفع

ه فإمنا هو شيطان( متفق عليه فإن مر بني يديه مل يرده من حيث جاء ألنه مرور اثٍن فإن أىب فليقاتل
وإن صلى إىل غري سرتة فمر من بني يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبني السرتة للحديث ويتقيد 

 ليه وسلم أمر بدفعذلك ابلقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه مل تفسد صالته ألن النيب صلى هللا ع
 املار فتقيد به بداللة اإلمجاع مبا ال يفسد الصالة فكذلك هذا.

 
 فصل

القارئ: وحيرم املرور بني يدي املصلي ملا روى أبو جهيم األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
ر بني يديه( وسلم )لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خري له من أن ُي

عليه، وال يقطعها شيء إال الكلب األسود البهيم الذي ال لون فيه سوى السواد ملا روى أبو متفق 
ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسرته مثل آخرة الرحل فإن 

 أاب ذر ما كلب األسود( قلت ايمل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته احلمار واملرأة وال
ابل الكلب األسود من الكلب األمحر من الكلب األصفر قال اي ابن أخي سألت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كما سألتين فقال )الكلب األسود شيطان( رواه مسلم.
لى أنه الشيخ: وهذا من عجائب االستدالل يقول ال يقطعها إال الكلب األسود مث يستدل مبا يدل ع

 لب األسود واحلمار واملرأة وهللا املستعان.يقطعها الك

(2/123) 

 

القارئ: وعن أمحد أن مرور املرأة واحلمار يقطع الصالة للحديث واملشهور األول ألن عائشة رضي 
 عليه وسلم يصلي صالته من هللا عنها قالت )عدلتموان ابلكلب واحلمار لقد كان رسول هللا صلى هللا

فق عليه وقال الفضل بن عباس )أاتان النيب صلى هللا عليه ها وأان معرتضة بينه وبني القبلة( متالليل كل
وسلم وحنن يف ابدية فصلى يف صحراء وليس بني يديه سرتة ومحارة لنا وكلبة يعبثان بني يديه فما ابال 

كم املار ألنه  بني يديه ففيه وجهان أحدمها حكمه حذلك( رواه أبو داود فإن كان الكلب واقفاً 
ار والثاين ال تفسد الصالة ألن حكم الواقف خيالف حكم املار بدليل أن حصل بني يديه أشبه امل

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي إىل البعري ويصلي وعائشة يف قبلته وال يرى ذلك كاملرور ومن 



 صالة يف الثوب املغصوب.ما مر وراءها فيه وجهان بناًء على الغصب سرتة فاسترت هبا فهل متنع 
اب أن السرتة هذه جتزئ وتكفي ولو كانت مغصوبة حىت ولو كانت جنسة إذا مل يكن الشيخ: والصو 

هلا رائحة تشغله يف صالته فإهنا جتزئ وقوله كالصالة يف الثوب املغصوب أيضاً قياس على ما فيه 
تفاق على األصل املقيس عليه ظم الورقات أنه يشرتط لصحة القياس االاخلالف وقد مر علينا يف ن

 يتفق املتناظران على األصل مل يملزم ابلقياس. فإذا مل
 

 فصل
القارئ: وال حاجة يف مكة إىل سرتة وال يضره ما مر بني يديه ألن املطلب قال رأيت رسول هللا صلى 

رضي هللا عنه  ني يديه رواه اخلالل وكان ابن الزبريهللا عليه وسلم يصلي حيال احلجر والناس ُيرون ب
 بني القبلة متر املرأة بني يديه فينتظرها حىت متر مث يضع جبهته يف موضع قدمها.يصلي والطُّواف بينه و 
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الشيخ: هذا أيضاً من الغرائب مر علينا قبل قليل أن الدليل أعم وهنا الدليل أخص ألن الدليل إمنا 
ؤلف رمحه هللا يقول ال حاجة يف ائفون من عنده واملورد فيمن كان يصلي يف املسجد احلرام وُير الط

مكة إىل السرتة وال يضر ما مر بني يديه والصواب أنه حيتاج إىل السرتة يف مكة كما حيتاج إليها يف 
غريها وأن ما يقطع الصالة يف غري مكة يقطعها يف مكة إال من صلى حول املطاف ومر الطائفون من 

فني أحق ابملكان منه ومثل ذلك من صلى مبكان لى نفسه ألن الطائبني يديه فإنه هو الذي جىن ع
 املارة عند األبواب فإنه هو الذي اعتدى عليهم وصلى يف أماكن مرورهم وهللا أعلم.

 
 ابب

 قصر الصالة
القارئ: وال جيوز قصر الصبح واملغرب ابإلمجاع ألن قصر الصبح جيحف هبا لقلتها وقصر املغرب 

 را.خيرجها عن كوهنا وت
قصر الفجر ال ُيكن ألنه كما قال جيحف هبا وألنه جيعلها وترًا وإذا جعلها وترًا مل تكن  الشيخ: وأيضاً 

الصلوات املفروضة وترا أليس كذلك إذا كانت الفجر وترًا مل تكن الصلوات اخلمس وترًا ألهنا واحدة 
هو  لحكمة وإال فاألصلمع املغرب ثالث تكون أربعة شفعاً وهذا على كل حال تعليل أو بيان ل



 النص والدليل.
 القارئ: وجيوز قصر الرابعية فيصليها ركعتني بشروط ستة.
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الشيخ: قوله جيوز هذا التعبري يف مقابلة املنع فال ينايف أن يكون مستحباً ألن قصر الصالة الرابعية 
ي لقلت حد عندشيء وايف السفر سنة مؤكدة حىت قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك ولوال 

ابلوجوب أي وجوب القصر الشيء الذي عندي هو أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أمت يف مىن 
وأنكر عليه الصحابة حىت أن ابن مسعود ملا بلغه أنه أمت اسرتجع ورأى ذلك من املصائب وصلى 

اتبعوا  اجب مالقصر و خلفه إمتاماً فقيل له يف ذلك قال إن اخلالف شر ولو كان الصحابة يرون أن ا
عثمان على ذلك ألنه إذا رأوا أنه واجب صار الزايدة على القصر حمرمة مبطلة للصالة كما لو صلى 

األربع ستاً مثاًل هذا هو الذي جيعلين أتوقف عن القول ابلوجوب وإال فالقول بوجوب القصر قول 
فلما هاجر  ركعتنيفرضت  قوي جدًا جدًا ألن حديث عائشة صريح يف ذلك فرضت الصالة أول ما

النيب صلى هللا عليه وسلم أقرت صالة السفر على الفريضة األوىل وزيد يف صالة احلضر وعلى القول 
ابلوجوب أكثر األمة أو مجهور األمة ألن هذا هو مذهب أيب حنيفة رمحه هللا ويف العصور الوسطى  

حابة رضي هللا عنهم اع الصلة اتبكان أكثر األمة على مذهب أيب حنيفة ولكننا يعكر علينا مسأ
 لعثمان مع أنه أمت إذًا قوله جيوز يف مقابل املنع أي يف مقابل قوله ال جيوز قصر الصبح واملغرب.

 السائل: أال يدل إنكار الصحابة لعثمان على وجوب القصر ألن السنة ال ينكر عليها؟
 جمتمع عام. فة ويفمن خليالشيخ: ال، قد تنكر السنة، السنة قد تنكر ال سيما إن وقعت 

القارئ: أحدها: أن تكون يف سفر طويل قدره أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا مثانية وأربعون ميالً 
 ابهلامشي وذلك حنو من يومني قاصدين.

َدْين القصد ما بني الطرفني كما قال النيب عليه الصالة والسالم )والقصد القصد تبلغ(  الشيخ: قَاصِّ
 سريعاً وال بطيئاً. السري ين ليسفمعىن قاصدين يع
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القارئ: ملا روي عن ابن عباس أنه قال اي أهل مكة ال تقصروا يف أدىن من أربعة برد ما بني عسفان 
ل من أربعة برد وألهنا مسافة إىل مكة وكان ابن عباس رضي هللا عنهما وابن عمر ال يقصران يف أق

 فيها كمسرية ثالثة أايم. جتمع مشقة السفر من احلل والشد فجاز القصر
خ وإن شك يف قدر السفر مل يبح القصر ألن األصل وسواء كان يف بر أو حبر ألن االعتبار ابلفراس

 فقصر مث بدى له اإلمتام فال يزول ابلشك واالعتبار ابلنية دون حقيقة السفر فلو نوى سفرًا طويالً 
و منتجعاً غيثا مىت وجده رجع أو أقام مل فأقام أو رجع كانت صالته صحيحة ولو خرج طالباً آلبق أ

 يقصر ولو سافر شهراً.
مكرهاً كاألسري يقصد به بلد بعينه فله القصر ألنه اتبع ملن يقصد مسافة القصر فإذا وصل ولو خرج 

د طريقان طويلة وقصرية فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك حصنهم أمت حينئٍذ نص عليه وإن كان للبل
 له فجاز له القصر كما لو مل يكن له طريق سواه.ألنه سفر يقصر يف مث
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الشيخ: هذا الشرط األول أن يبلغ املسافة اليت عينها املؤلف رمحه هللا وهي أربعة برد ستة عشر 
ني أو ثالث ومثانني كيلو هذه هي فرسخا مثانية وأربعون مياًل هامشية وقدرت ابلكيلو بنحو واحد ومثان

تحديد ألن التحديد إىل هذا احلد كالم العلماء يف هذا التحديد املراد التقريب ال ال  املسافة واملراد من
نعلم علم اليقني أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرده إذ أنه يقتضي أن من كان يف مكان هذا وهو 

 وهذا أمر يف مكان القارئ ال يقصر ألنه متت مثان وأربعون ميالً دون مثانية وأربعني ميالً يقصر والذي 
ة اإلنكار وقال ال ُيكن هذا التحديد مل يكن يف عهد ال ُيكن وهلذا أنكر شيخ اإلسالم هذا غاي

الرسول عليه الصالة والسالم مساحني ُيسحون األرض حىت نقول أن مقدار شعرية متيز بني من يصح 
عرف فما عده الناس ا بعيد جدًا واختار رمحه هللا أن العربة يف ذلك ابلله القصر ومن ال يصح هذ

 فليس بسفر وقال إن املسافة الطويلة يف الزمن القصري سفر وإن سفرًا فهو سفر وما مل يعدوه سفراً 
الزمن الطويل يف املسافة القصرية سفر فالعربة مبن يودع ويشيع ويستقبل حسب عادة الناس فيما 

إن هذا داخل حتت العموم أي ن فليس بوداع وال تشيع فالعربة مبا عده الناس وقال سبق أما اآل
 هي:عموم القاعدة املعروفة و 

 وكل ما أتى ومل حيدد ... ابلشرع كاحلرز فبالعرف احدد
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وقال أقرؤوا اآلايت )وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة( ومعلوم أن 
نه أن النيب صلى رضي هللا عالضرب حيصل ابلسفر ولو قصر ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك 

هللا عليه وسلم كان إذا خرج ثالثة أميال أو فراسخ صلى ركعتني والفقهاء يقولون البد من ستة عشر 
فرسخاً فالصواب ما ذكره شيخ اإلسالم رمحه هللا لكن فيه آفة هذا القول اآلفة هي أنه ليس مبنضبط 

د يقال هذا سفر وهذا غري سفر احلكم إذ قذاك االنضباط الذي يتمكن فيه اإلنسان من الفصل يف 
فمثاًل بيننا وبني بريدة ثالثني كيلو مثاًل لو أن اإلنسان سافر ذهب لربيدة ليدرس ورجع يف يومه ال 

شك إنه غري مسافر لكن لو ذهب إىل أقارب له هناك ليزورهم ويبقى عندهم يومني ثالثة لعد ذلك 
املسافة اآلن اإلنسان إذا سافر إىل الرايض ولو  رًا مع قصرسفرًا فتأمل اآلن ملا طالت املدة صار سف

رجع يف يومه يعتربه الناس مسافرًا ألجل طول املسافة على كل حال انضباط هذا القول فيه صعوبة 
 وإال ال شك من الناحية النظرية أنه هو الذي تقتضيه األدلة الشرعية.

ألصل عدم السفر األصل وجوب ر أو ال فافإذا قال قائل إذا شككت هل هذا ينطبق عليه أنه سف
اإلمتام كما قال املؤلف يف املسألة اآلتية األصل وجوب اإلمتام ما دمت يف شك فأمت إبراًء للذمة 

 واحتياطاً وهلذا قال املؤلف إن شك يف قدر السفر مل يبح القصر ألن األصل اإلمتام.
إذا أردت أن تسافر إىل مكة فإننا نقول  يعين مثالً مث إن املؤلف رمحه هللا قال العربة ابلنية ال ابلفعل 

لك أن تقصر من حني أن خترج من بلدك أو حىت تصل ستة عشر فرسخاً األول أو الثاين؟ األول ما 
دمت نويت ما يبلغ املسافة فاقصر من حني أن خترج من البلد خرج هذا الرجل من بلده وقصر مث 

أ ذمته وأتى مبا أمر ومن أبرأ ذمته وأتى مبا أمر فإننا  ألنه أبر بدا له فعاد هل عليه أن يقضي الصالة؟ ال
 ال نلزمه ابإلعادة.
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مث ذكر املؤلف أنه البد من قصد معني فلو خرج إنسان يطلب آبقاً أو يطلب ضالة من إبله أو غنمه 
رجع رينا فلعله يق رجع وما يدفإنه على رأي املؤلف ال يقصر ألنه مىت وجد هذه الضالة أو هذا اآلب

قبل أن يستكمل املسافة وهلذا قال بعض أهل العلم إنه يقصر إذا بلغ املسافة قصر وإن كان ال 
يدري مىت وال أين جيد هذا الضال ألن املسافة حتققت ابلفعل والقول الثالث يف املسألة أنه إذا نوى 

ذا القول هو ه أن يقصر وهلقرائن فإن لالسفر وارحتل وعرف أن هذه الضالة ليست حول البلد اب



الصحيح ألن املشقة يستوي فيها من قصد شيئاً معيناً ومن مل يقصد شيئاً معيناً ما دام الرجل خرج 
 وشد رحله وأخذ عصاه وصار يضرب يف اآلفاق ُييناً ومشااًل ملاذا نقول إنه ال جيوز أن يقصر الصالة.

ل إذا كان له طريقان فسلك لسفر وهنا قايرتخص برخص االسائل: قلنا فيمن سافر ليفطر أنه ال 
 أبعدمها فإن له أن يقصر؟

الشيخ: هو إذا سلك األبعد بدون قصد ال شك أنه يقصر ألنه له غرض صحيح قد يكون األبعد 
أسهل أو آمن أو ما أشبه ذلك لكن إذا قصد األبعد ليقصر هذا حمل اإلشكال والذي يظهر أنه ال 

 ى سفراً وعلى هذا ال فرق بني القصري والطويل.عربة مبا يسمالراجح أن اليقصر ولكن القول 
السائل: على قول من يقول ابعتبار املسافة يف القصر هل العربة ببلوغ حد للبلدة أو منتهى البعد 

 يعين يكون حد البلدة أقل مسافة القصر على قول املسافة مث ينزل يف وسط البلد مثاًل؟
الد اآلن توسعت وكان بني مكة وجدة مسافة يومني مثل بعض الب د البلد يعينالشيخ: العربة حبدو 

 على اإلبل أما اآلن مسافة يوم أو أقل على اإلبل.
 السائل: قول شيخ اإلسالم قصر املسافة وطول اإلقامة أو العكس هل هلا دليل أم مستنبطة؟

اع وال حيمل معه مت  ثالثة البدالشيخ: ال، على أنه سفر ألن الذي يذهب إىل بلد آخر يبقى يومني
 تعترب حال الناس اليوم، اليوم يوجد فنادق ويوجد مطاعم لكن فيما سبق البد أن حيمل املتاع.

 
 فصل
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القارئ: والثاين أن يكون السفر مباحا فإن سافر ملعصية كاآلبق وقطع الطريق والتجارة يف مخر مل 
عاصي ملا فيه من اإلعانة تعليق الرخص ابمليقصر ومل يرتخص بشيء من رخص السفر ألنه ال جيوز 

 عليها والدعاية إليها وال يرد الشرع بذلك.
الشيخ: هذا الشرط فيه خالف أيضاً بني العلماء منهم من قال إنه يشرتط أن يكون السفر مباحاً 

فإن عصى بسفره مل يقصر وإن عصى يف سفره قصر عصى بسفره يعين أن السفر حمرم كما مثل 
حمرم ألنه ال جيوز للعبد أن أيبق عن سيده كذلك أيضاً من سافر ألجل  ه هللا آبق سفرهاملؤلف رمح

قطع الطريق هذا سفر حمرم أو للتجارة يف اخلمر سفر حمرم هذا ال يقصر وأما من عصى يف سفره أبن 
 يكون سفره مباحاً لكنه زان وهو مسافر فإنه يقصر.



ينبغي أن نرخص لشخص فعل حمرماً ألن والقصر رخصة وال يقول رمحه هللا العلة إن هذا السفر حمرم 
هذا إعانة على احملرم وقد اختلف العلماء يف هذا الشرط فذهب كثري من العلماء إىل أن ذلك ليس 

بشرط ألن احلكم معلق ابلسفر مث من قال بوجوب القصر صار القصر عزُية وال شك وإذا مل نقل به 
إذا صلى ومل ينو القصر فإنه يصلي ركعتني وإن  لصحيح أن املسافرفإنه هو األصل وهلذا كان القول ا
 مل ينو القصر ألن الركعتني فرضه.

واحلكم معلق ابلسفر )َوإَِّذا َضَربـْتمْم يفِّ اأْلَْرضِّ فـََلْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح َأْن تـَْقصمرموا مَِّن الصَّالةِّ( وهذا 
 ال يشرتط أن يكون السفر مباحاً.ة رمحه هللا أنه اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو مذهب أيب حنيف

السائل: إذا كان املسافر قبل أن يدخل املدينة أخر صالة املغرب ليجمعها مع العشاء ودخل قبل 
أذان العشاء ولكن دخل يف ضواحي املدينة كاملزارع حول املدينة هل جيب أن يصلي املغرب قبل 

 أذان العشاء؟
 صل إىل املدينة.الشيخ: ال جيب عليه حىت ي
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القارئ: والثالث شروعه يف السفر خبروجه من بيوت قريته ألن هللا تعاىل قال )َوإَِّذا َضَربـْتمْم يفِّ اأْلَْرضِّ 
 الصَّالةِّ( وال يكون ضارابً يف األرض حىت خيرج وله القصر بني فـََلْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح َأْن تـَْقصمرموا مِّنَ 

هنا ليست من حيطان البلد وال تبىن للسكىن وإن خرب بعض البلد فصار فضاًء حيطان البساتني أل
راء وإن كانت حيطانه قائمة فقال القاضي ال يقصر حىت يفارقها ألنه ُيكن السكىن فيها فهو كالصح

 ه القصر بينها ألهنا غري معتمدة للسكىن فهي كالبساتني.وقال القاضي اآلمدي ل
ية اإلحرام وقال أبو بكر ال حيتاج إىل النية ألن من خمريِّّ يف العبادة قبل الرابع أن ينوي القصر مع ن

فيها خمريِّّ بعد الدخول فيها كالصيام ولنا أن األصل اإلمتام فإطالق النية ينصرف إليه كما لو  الدخول
 مطلقا انصرف إىل اإلنفراد الذي هو األصل. نوى الصالة

ية القصر ليست بشرط ألن األصل يف صالة السفر هو الشيخ: والصواب أن هذا ليس بشرط يعين ن
ؤلف رمحه هللا األصل اإلمتام هذا ليس بصحيح فاحلديث صحيح القصر فال حيتاج إىل نية وقول امل

عتني فلما هاجر النيب صلى هللا عليه وعلى صريح أبن األصل هو القصر أول ما فرضت الصالة رك
السفر على الفريضة األوىل وعلى هذا فال حاجة إىل نية آله وسلم زيد يف صالة احلضر وأقرت صالة 

 عن خاطره فإنه يصلي قصراً.فلو كرب وقد عزبت نية القصر 



 لد أم داخله؟السائل: ابلنسبة للمطارات هل جيوز القصر فيها للمسافرين ألهنا هل هي خارج الب
ومطار الرايض خارج  الشيخ: خارج البلد مثل مطار القصيم خارج البلد ومطار جدة خارج البلد

 البلد املطار اجلديد أما القدمي صار اآلن يف وسط البلد.
 ل: بعض املدن حوهلا بيوت متناثرة على بعد مسافة ابلكيلومرتات فهل تعد منها؟السائ

 ينها مسافة ليست منها البد تكون متصلة.الشيخ: ال تعد منها ما دام ب
دد شرعاً حيدد ابلعرف واآلن الناس لو سألتهم لقالوا هذه السائل: اي شيخ أليس سبق معنا أنه ما مل حي

 من عنيزة؟
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 الشيخ: نعم لكن ما يقال هذه من نفس املدينة لكن اتبعة هلا.
 السائل: إذا كانت املدينة ممتدة أكثر من مسافة القصر فهل جيوز هلم القصر؟

و ألف  و عشرين كيلو أو ثالثني كيلو أنه ال يقصر لو كانت عشر كيلو أالشيخ: ما دام مل خيرج فإ
 كيلو.

القارئ: فإن شك يف نية القصر لزمه اإلمتام ألنه األصل فلو نوى اإلمتام يف ابتداء الصالة أو يف 
ن أثنائها أو ما يلزمه اإلمتام كاإلقامة أو قلب نيته إىل سفر قصري أو معصية لزمه إمتام الصالة ولزم م

ألربع كما لو نواه يف االبتداء ومن قصر أو ما يوجبها قد وجد فلزمته ا خلفه متابعته ألن نية األربع
 معتقدًا حترمي القصر فصالته فاسدة ألنه فعل ما يعتقد حترُيه.

الشيخ: وألنه متالعب كيف يقصر وهو يعتقد أن القصر حرام وهذه ال تقع إال مثالً لو أن إنساانً 
ه يقصر ومن زاد فال يقصر ن من نوى إقامة أربعة أايم فإنأكثر من أربعة أايم وكان يرى أأقام يف بلد 

 فنوى إقامة مخسة أايم ولكنه قصر وهو يعتقد أنه حرام فصالته غري صحيحة ألنه متالعب.
السائل: إذا خرج من بلده إىل املطار وخرج من عامر بلده فإن له رخصاً كالقصر ولكن احلجز يف 

 هل يرتخص؟ انتظار فال يدري هل يطري أو الاملطار 
 قن وهو أنه غري مسافر.الشيخ: األصل ما تي

السائل: لو نوى املسافر اإلمتام ظناً منه أن اإلمام مقيم فقصر اإلمام فهل يتم هو أو يسلم مع 
 اإلمام؟

ي أهنا صالة الشيخ: الظاهر يف هذه احلال وجوب اإلمتام عليه لكن يف مثل هذا ال ينوي اإلمتام ينو 



 م معه.إمامه أمت معه وإن مل يتم سلَّ  ظهر فقط مث إن أمت
القارئ: اخلامس أن ال تكون الصالة وجبت يف احلضر فلو ترك صالة حضر فقضاها يف السفر مل جيز 

له قصرها ألنه تعني فعلها أربعاً فلم جيز النقصان فيها كما لو نوى أربع ركعات وألن القضاء معترب 
ي عنه أن له قصرها وقت الصالة مل يقصرها لذلك وحكألداء أربع ومن سافر بعد دخول ابألداء وا

 ألهنا صالة مؤداة يف السفر فأشبه ما لو دخل وقتها فيه.
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الشيخ: قوله وحكي عنه أي عن اإلمام أمحد وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه إذا سافر بعد دخول 
بفعل الصالة إن فعلتها  العربةالوقت فإنه يقصر كما أنه لو وصل البلد بعد دخول الوقت فإنه يتم ف

يف السفر فركعتان وإن فعلتها يف احلضر فأربع أما لو ترك صالة حضر فقضاها يف السفر فيصلي 
أربعاً ولو نسي صالة سفر فقضاها يف احلضر فإنه يصلي ركعتني اعتبارًا ابملقضية لقول النيب صلى هللا 

يصلها يعين بعينها ووصفها )فليصلها صلها( عليه وعلى آله وسلم )من انم عن صالة أو نسيها فلي
إذا ذكرها( فعليه إن ذكر صالة حضر يف سفر صلى أربعا أو ذكر صالة سفر يف حضر فإنه يصلي 

 ركعتني.
السائل: الرسول صلى هللا عليه وسلم سافر من املدينة ووصل أبيار علي وقصر فيها واآلن العمران 

 عندها؟القصر يف املدينة متصل أببيار علي فهل جيوز 
الشيخ: ال ما أظنه اتصل على كل حال نفرض أنه اتصل إذا اتصل فإهنا تكون من البلد وال جيوز 

 لإلنسان أن يقصر فيها ألهنا امتدت املدينة.
القارئ: ولو أحرم هبا يف سفينة يف احلضر فخرجت به يف أثناء الصالة أو أحرم هبا يف السفر فدخلت 

ألهنا عبادة ختتلف ابلسفر واحلضر وجد أحد طرفيها يف احلضر فغلب يقصر  البلد يف أثناء الصالة مل
 حكمه كاملسح.

 الشيخ: هذا صحيح.
 القارئ: وإن نسي صالة سفر فذكرها يف احلضر أمتها لذلك.

الشيخ: والصحيح أنه يصليها ركعتني ألهنا وجبت كذلك ولقول الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 نها ووصفها.إىل عي)فليصلها( قلنا وهذا يعود 

القارئ: وإن ذكرها يف السفر أو يف سفر آخر قصر ألن وجوهبا وفعلها وجدا يف السفر فكان له 



قصرها كما لو أداها ويتخرج أن يلزمه إمتامها إذا ذكرها يف سفر آخر ألن الوجوب كان اثبتاً يف ذمته 
 يف احلضر.
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هتاون ومل انسياً هلا نعم لو ذكرها يف احلضر ولكن  الشيخ: هذا ختريج ضعيف ألنه كان يف احلضر
 احلضر متخرجاً أما إذا كان قد يصلها إال يف السفر لكان على القول أبنه يلزمه اإلمتام إذا ذكرها يف

 بقي على نسيانه ففي هذا التخريج نظر ظاهر.
ه يف الصالة كلها أو جزء القارئ: السادس أن ال أيمت مبقيم فإن ائتم مبقيم لزمه اإلمتام سواء ائتم ب

تلك  منها ألن ابن عباس سئل ما ابل املسافر يصلي ركعتني حال اإلنفراد وأربعاً إذا ائتم مبقيم فقال
السنة رواه اإلمام أمحد وهذا ينصرف إىل سنة النيب صلى هللا عليه وسلم وألهنا صالة مردودة من 

 معة.أربع إىل ركعتني فال يصليها خلف من يصلي األربع كاجل
الشيخ: قوله وهذا ينصرف إىل سنة النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وألهنا صالة مردودة من 

من الغلط الواضح ألهنا مل ترد من أربع إىل ركعتني وإمنا زيدت الركعتان فصارت أربع إىل ركعتني هذا 
 أربعاً 

ال الصواب يف هذه وقوله فال يصليها خلف من يصلي األربع كاجلمعة قياس غريب على كل ح
املسألة أن الدليل الذي هو عمدة حديث ابن عباس رضي هللا عنهما وما هو أصح منه أيضاً وهو 

عليه الصالة والسالم )ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا( فقوله )ما أدركتم فصلوا( يعم  قول الرسول 
األربع فالصواب أنه جيب عليه اإلمتام كل األربع إذا أدركها )وما فاتكم فأمتوا( يعم قضاء ما فاته من 

عه ركعتني فإنه ال سواء أدرك الصالة من أوهلا أو من أثنائها حىت لو أدركه يف الركعة الثالثة وصلى م
 يسلم معه بل جيب أن أييت ابلركعتني اللتني فاتته.

جيب عليه  السائل: لو دخل مع اإلمام ومل يدرك من الصالة إال التسليم فقط ومل يقل شيئاً فهل
 اإلمتام؟

الشيخ: جيب عليه اإلمتام )ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا( فهو أدرك التشهد احلديث ليس فيه إن 
 دركتم ركعة فصلوا وما فاتكم فأمتوا )ما أدركتم( عام.أ

السائل: دخل عليه الوقت وهو يف احلضر مث سافر اآلن يريد أن يصلي فماذا يصلي صالة حضر أو 
 سفر؟
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 الشيخ: الصحيح أنه يصلي صالة سفر واملؤلف يقول صالة حضر ولكنه ضعيف.
 القارئ: ولو أدرك املسافر من اجلمعة أقل من ركعة لزمه إمتامها أربعا الئتمامه ابملقيم.

شيخ: هذه غريبة وجه ذلك أنه إذا أدرك أقل من ركعة يف اجلمعة يلزمه أربعاً لو كان مقيماً لكن هنا ال
فر وصالة الظهر يف حقه ركعتان وهو إذا قضى ركعتني فقد قضى ما فاته فيدخل يف عموم قوله مسا

بينها وبني من ائتم  متوا( الصواب أنه ال يلزمه إال ركعتان ألنه مل خيالف اإلمام والفرق)وما فاتكم فأ
كم صلى؟ مبقيم يصلي الظهر أن املقيم الذي يصلي الظهر كم صلى؟ أربعاً والذي يصلي اجلمعة  

ئة ركعتني فقول الرسول )ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا( يقال هذا أمت ما فاته ركعتان على هي
 اإلمام مل خيالفه.

 ك جزءًا من ركعة وهو مقيم فيتم ما فاته وهو ركعتان؟السائل: قول الرسول )ما فاتكم فأمتوا( هو أدر 
ك اجلمعة صار الواجب عليه أن يصليها ظهراً الشيخ: لكن صار اآلن ما أدرك اجلمعة وإذا مل يدر 

 لظهر ركعتني ألنه مسافر.والفرق بني مسألتنا هذه وما تذكر أن هذه إمنا وجبت عليه ا
 أو مجعة؟ السائل: إذا صلى يوم اجلمعة هل ينوي ظهراً 

 الشيخ: ينوي مجعة ألنه لو نوى ظهراً لفاته أجر اجلمعة.
صالة مل جيز له قصرها بعد ذلك ألهنا تعينت عليه اتمة الئتمامه القارئ: ومن ائتم ابملقيم ففسدت ال

 مبقيم.
يشك فيه لزمه اإلمتام وإن قصر إمامه اعتباراً ابلنية وإن غلب على ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو 

 نه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم إبمتامه.ظ
الظن هذه املساجد اليت تكون عند احملطات يف الطرقات فإن الذي يغلب الشيخ: ومما يغلب على 

فينوي القصر مث إن قدر أنه أمت يتابعه وكذلك فيما يظهر من   على الظن أن الذي يصلي فيها مسافر
صالة االنتظار يف املطارات فإن الذين يكونون يف صاالت املطارات الغالب أهنم مسافرون كان يف 

 مام نوى القصر مث إن أمت أمت.فإذا دخل مع اإل
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القارئ: وإن أحدث إمامه قبل علمه حباله فله القصر ألن الظاهر أنه مسافر وإن أم املسافر مقيماً 
فر ملا روى عمران بن حصني أنه قال لزم املقيم اإلمتام ويستحب لإلمام أن يقول هلم أمتوا فإان قوم س

عليه وسلم فكان ال يصلي إال ركعتني مث يقول ألهل البلد  شهدت الفتح مع رسول هللا صلى هللا
 فإان سفر( رواه أبو داود. )صلوا أربعا

الشيخ: وإمنا استحب ذلك من أجل أن ال يغرت اجلاهل فيسلم مع اإلمام فإذا كان اإلمام مسافراً 
مل يقلها إال بعد  فإان قوم سفر لكن مىت يقولوها يقوهلا قبل أن يدخل يف الصالة ألنه لوفليقل أمتوا 

إذا خشي أن أحدًا دخل معه يف الركعة الثانية السالم ألوشك أن يسلم معه الناس فيقوهلا من قبل و 
 فليقلها أيضاً بعد السالم وال يضره.

لعلم أان مسافر فأمتوا بعد السالم أخروه السائل: بعض البلدان عندهم جهل إذا قال هلم طالب ا
 وقدموا غريه مقيماً؟

فأمتوا قالوا ارجع صحيح هذا وارد إذا قال اي مجاعة أان مسافر سأصلي ركعتني وإذا سلمت  الشيخ:
جنعل واحدًا ما يقصر ألهنم يظنون أنه إذا فعل هذا نقصهم نصف الصالة سيتموهنا فرادى لكن نقول 

الة، املسافر كتاب هللا( فإذا كان هذا املسافر هو أقرأ القوم فليؤمهم وال يتم الص)يؤم القوم أقرؤهم ل
 اليتم.

 هل يتم معه؟ السائل: إذا صلى املسافر إمام وأمت وخلفه مسافر
 الشيخ: يتمون ويلزم املأموم متابعته كما لو كان مقيماً غري مسافر.

الة املقيمني ألهنم ائتموا مبتنفل يف الركعتني القارئ: وإن أمت اإلمام هبم صحت الصالة وعنه تفسد ص
 ذهب ألن اإلمتام يلزمه بنيته.األخريتني واألول امل

ن جيلس وال يلزمه اإلمتام ألن املوجب لإلمتام نيته أو ائتمامه وإن نسي املسافر فقام إىل اثلثة فله أ
 مبقيم ومل يوجد فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم.
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بعة اثبت فال يزول فإن مل يعلم املأمومون هل سها أو نوى اإلمتام لزمهم متابعته ألن حكم وجوب املتا
مه لسهو فلهم مفارقته فإن اتبعوه ابلشك فإذا اتبعوه فصالهتم صحيحة ملا ذكران فإن علموا أن قيا

فقال القاضي تفسد صالهتم ألهنم زادوا يف الصالة عمدا والصحيح أهنا ال تفسد ألهنا زايدة ال تفسد 
ألقوال فإذا صلى هبم األربع سهوا سجد هبا صالة اإلمام عمدا فال تفسد هبا صالة املأموم كزايدات ا



 ل عمدها فال جيب هلا السجود كقراءة السورة يف الثالثة.للسهو وليس بواجب عليه ألهنا زايدة ال يبط
 الشيخ: ألن القاعدة يف سجود السهو أن ما أبطل الصالة عمدمه وجب السجود لسهوه وما ال فال.

 
 فصل

 لقول هللا تعاىل )فـََلْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح َأْن تـَْقصمرموا مَِّن الصَّالةِّ(القارئ: وللمسافر أن يقصر وله أن يتم 
فمفهومه أن القصر رخصة جيوز تركها وعن عائشة أهنا قالت خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأمتمت فقلت اي رسول هللا أبيب أنت وأمي أفطرت 

 مت فقال )أحسنت( رواه أبو داود الطيالسي.وصمت وقصرت وأمت
 الشيخ: هذا حديث ابطل ال شك:

نه مل يعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف رمضان قط ألنه مل يسافر إىل مكة يف رمضان إال يف أواًل أ
 غزوة الفتح وابالتفاق أنه مل يعتمر.

وهي تتم ويفطر وهي تصوم مث تقوهلا  الثاين كيف تفعل أم املؤمنني عائشة هذه املخالفة الرسول يقصر
هذا واضح بطالنه وهلذا يعترب هذا احلديث من للرسول صلى هللا عليه وسلم مث يقول )أحسنت( 

 االحاديث املوضوعة.
( أسطر قراءة مع الشرح من قوله )وألنه ختفيف أبيح للسفر ... ( إىل قوله 6[ يوجد سقط مبقدار )

 )وصاحبك يتم( ]
 

 فصل
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القارئ: وإذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد أكثر من إحدى وعشرين صالة أمت وإن نوى دوهنا قصر 
لنيب صلى هللا عليه وسلم قال وعنه إن نوى اإلقامة أربعة أايم أمت ألن الثالث حد القلة بدليل أن ا

اد على حد القلة فيتم )يقيم املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالاث( رواه أبو داود فإذا أقام أربعاً فقد ز 
فيها  واألول املذهب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أقام مبكة فصلى هبا إحدى وعشرين صالة يقصر

وية فصلى الصبح مث خرج فمن أقام مثل إقامته قصر وذلك أنه قدم لصبح رابعة فأقام إىل يوم الرت 
الصالة ومعناه ما ذكرانه ألنه حسب  ومن زاد أمت ذكره اإلمام أمحد قال أنس أقمنا مبكة عشرًا نقصر



صد بلداً ينوي خروجه إىل مىن وعرفة وما بعده من العشرة ويف هذا احلديث دليل على أن من ق
 ون النيب صلى هللا عليه وسلم قصر مبكة وهي مقصده.الرجوع عنه قريباً فله القصر فيه لك

قطع عنه حكم السفر ويلزمه حكم الشيخ: هذه املسألة إذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد فهل ين
ملهذب للنووي اإلقامة؟ يف هذا خالف بني أهل العلم زاد على عشرين قوالً كما يف اجملموع شرح ا

يف املسألة نص قاطع يفصل يف اخلالف فاختلف يف هذا  وإمنا وصلت األقوال إىل هذا ألنه ليس
 العلماء اختالفاً كثرياً:

إحدى وعشرين صالة أمت وإن نوى دوهنا قصر كما يف كالم فمنهم من يقول إذا نوى أكثر من 
أو ال ألنه قال إذا نوى أكثر من املؤلف يف أول الفصل وبقي إذا نوى إحدى وعشرين هل يقصر 

كم؟ اثنني وعشرين فما زاد وإن نوى دوهنا يعين عشرين وحينئٍذ تكون اإلحدى إحدى وعشرين يعين  
 ام أو ال؟ املذهب أنه يلزمه اإلمتام.وعشرون مسكواتً عنها فهل يلزمه اإلمت
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القول الثاين إذا نوى اإلقامة أربعة أايم أمت وإن نوى ثالاثً مل يتم وعللوا ذلك أبن الثالثة حد القلة 
ملهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالاثً( رواه بدليل أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )يقيم ا

يه وعلى آله وسلم يف مقابلة النص فيكون فاسد االعتبار ألن النيب صلى هللا عل أبو داود وهذا قياس
أقام أربعة أايم قطعاً يف حجة الوداع قبل أن خيرج إىل مىن وعرفة وألنه ال عالقة بني إقامة املهاجر 

 ته.ثالثة أايم وإقامة املسافر حلاج
وإن أقام أربعة أايم فإنه ال يتم لكن ال حيسب  القول الثالث أنه إذا أقام أكثر من أربعة أايم فإنه يتم

 يوم اخلروج وعلى هذا تكون األايم ستة وهذا مذهب الشافعي رمحه هللا.يوم الدخول و 
هنا قصر وهذا والقول الرابع أنه إذا أقام أكثر من مخسة عشر يوماً أمت وإن نوى مخسة عشر فما دو 

 مذهب أيب حنيفة.

(2/140) 

 

عنه إن نوى إقامة تسعة عشر يوماً قصر وإن نوى أكثر أمت ابن عباس رضي هللا والقول اخلامس قول 
ة عشر يوماً يقصر الصالة ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أقام يف مكة عام الفتح تسع



وذكروا أقاويل كثرية لكن أرجحها ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم أنه ما دام 
ينوي اإلقامة املطلقة يف هذا البلد فهو مسافر فإذا أقام ينتظر حاجة مىت انتهت عاد إىل اإلنسان ال 

م بشرط أن ال حيدد األايم وأنه إذا أقام هذا هو احلك بلده فهو مسافر وسيأيت يف كالم املؤلف أن
ديد األايم حلاجة معينة فهو مسافر ولو أقام ألف سنة ما دام مل حيدد أايم والصواب أنه ال فرق بني حت

وحتديد العمل فمن نوى إقامة حمددة بعمل أو حمددة بزمن فإنه مسافر وال ينقطع سفره والناس 
لذي يدرس يف أمريكا أو فرنسا أو غريها قال أين فالن خص عن ابنه ايقولون إنه مسافر لو سئل ش

ا َضَربـْتمْم يفِّ اأْلَْرضِّ قال مسافر إىل أمريكا إىل فرنسا إىل لندن للدراسة وهو داخل يف عموم )َوإِّذَ 
تَـغموَن مِّْن يفِّ اأْلَرْ  فـََلْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح َأْن تـَْقصمرموا مَِّن الصَّالةِّ( وقوله تعاىل )َوآَخرموَن َيْضرِّبمونَ  ضِّ يـَبـْ

َفْضلِّ اَّللَِّّ( ومن املعلوم أن التجار يبقون لشراء سلعهم أو لبيع ما معهم يبقون أايماً أكثر من أربعة 
م بال شك وينون ذلك ويتحرون املواسم ولنا يف ذلك ورقات كتبناها جواابً لسؤال ورد علينا من أاي

وبسطنا فيه القول وبينا أن القول الراجح  أو تسع سنواتأمريكا وهو أظن قبل حوايل عشر سنوات 
 أن من تقيدت إقامته بزمن أو عمل فإنه يعترب مسافراً.

 ن يرتخص يف اجلمع وغريه من رخص السفر؟السائل: على الذي رجحناه هل له أ
إىل الشيخ: نعم مجيع رخص السفر تثبت له إال مسألة الصيام ذكران أن األوىل أن ال يؤخر الصيام 

 ثاين ألسباب:رمضان ال
 أواًل أن أتكد اإلفطار يف السفر ليس كتأكد القصر.

 والثاين أنه رمبا حيصل له عائق إذا تعددت األشهر عليه فيعجز.
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والثالث أنه إذا أخر الصيام حىت يصل إىل بلده فإنه سيبقى سنة أو سنتني أو ثالاثً مل يصمه فرضاً 
ال يؤخر الصوم إىل ما بعد رمضان  وأما الصالة فهو يصلي كل صالة بوقتها إال أهنا مقصورة فنرى أنه

فطر يف أايم الصيف ويقضي يف الثاين وحينئٍذ تكون فائدة ذلك أي فائدة القول برتخصه ابلفطر أنه ي
 أايم الشتاء

 السائل: ابلنسبة للسنة الراتبة؟
ي علم ليست مشروعة راتبة الظهر واملغرب والعشاء وأما بقية النوافل فهالشيخ: السنن الراتبة كما ت

مشروعة وكذلك أيضاً لو صلى بني يدي صالة الظهر وخلفها بغري نية الراتبة فال أبس ألن قول 



 السنة للمسافر أن يدع السنة هذا قول ابطل ال يصح على العموم ابالتفاق.بعضهم من 
 قصد رستاقاً.القارئ: وفيه دليل على أن من 

 بعضها.الشيخ: الرستاق عندي يقول القرى املتعددة القريبة من 
ن القارئ: وفيه دليل على أن من قصد رستاقاً يتنقل فيه ال ينوي إقامة يف موضع واحد فله القصر أل

 النيب صلى هللا عليه وسلم قصر مبكة ومىن وعرفة عشرا.
كم أقمتم يف مكة؟ قال أقمنا عشراً فعد منها أربعة الشيخ: ودليل ذلك أن أنساً رضي هللا عنه سئل  

 إىل احلج وستة أايم يف أايم احلج.أايم قبل اخلروج 
إىل مكة ال يقيم هبا فله القصر  القارئ: ومن كان مبكة مقيما فخرج إىل عرفة عازماً على أنه إذا رجع

 من حني خروجه.
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الشيخ: وهذا من غرائب الدنيا يقولون إن احلاج إذا خرج إىل مىن يف اليوم الثامن فهو خارج للسفر 
والسالم قصر يف مىن وقصر يف  السفر إىل ماذا؟ إىل بلده ألنه ورد عليهم أن الرسول عليه الصالة

من فجعلوا املقصود الوا ألنه عزم على الرحيل من حني خرج يف اليوم الثامزدلفة وقصر يف عرفة ق
الذي مل أيتِّ الرسول عليه الصالة والسالم من املدينة إال له جعلوا البدء هبذا املقصود بدء ابلسفر 

امل له هو االعتقاد قبل االستدالل وهذه آفة واملغادرة وهذا ال شك أنه بعيد من الصواب وأن احل
عزم السفر إىل املدينة من حني خرج اليوم هلل منها فيقال إن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل ينعوذ اب

الثامن بل عزم أن خيرج إىل مىن مث إىل عرفة مث إىل مزدلفة مث إىل مىن هكذا عزم بال شك وأنس بن 
إىل مىن  صلى هللا عليه وسلم قال أقمنا مبكة عشرا فجعل خروجهمالك أعلم منهم مبراد الرسول 

 ان كما قالوا لكان أقام مبكة أربعة أايم.ومزدلفة وعرفة جعله من اإلقامة مبكة ولو ك
القارئ: ولو خرج املسافر فذكر حاجة يف بلده قصر يف رجوعه إليها فإذا وصل البلد فإن كان له به 

 أيضا.أهل أو مال أمت وإال قصر فيه 
الرجل نوى االستيطان يف بلد وسافر منه وليس له الشيخ: قد يقال ُيكن تصوير املسألة أبن يكون 

أهل وال مال مث عاد إليه حلاجته هكذا ُيكن تصويره أما يف الغالب فإنه ال ُيكن أن يكون فيه 
 مستوطناً يف بلد إال وفيه أهل أو مال.

 أو ماشية أمت ألن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس. القارئ: ومىت مر املسافر ببلد له به أهل



م واالتفاق واملراد به هنا العزم ومنه قوله تعاىل شيخ: جيمْمِّع مبعىن يعزم ألن اإلمجاع يف اللغة العز ال
 )فََأمجِّعموا َأْمرَكمْم َوشمرََكاءَكمْم( أي اعزموه.

عطف اجلمل على اجلمل فتكون  فائدة: إعراب اآلية يكون كالتايل: الواو حرف عطف وهو من ابب
 ف تقديره وْامجعوا شركاءكم.شركاء منصوبة لفعل حمذو 
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القارئ: ومن مل جيمع على إقامة إحدى وعشرين صالة قصر وإن أقام دهرا مثل من يقيم حلاجة يرجو 
 إجنازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته.

 رين أو سنة أو سنتني فإنه يقصر ألنه ملالشيخ: حىت لو غلب على ظنه أنه ال ينتهي إال بشهر أو شه
 يعزم على هذه اإلقامة.

 القارئ: ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أقام يف بعض أسفاره تسع عشرة يقصر الصالة رواه البخاري.
 الشيخ: أي سفر هذا؟ عام الفتح.

ان ستة أشهر يصلي القارئ: وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر رواه اإلمام أمحد وأقام ابن عمر أبذربيج
 بينه وبني الدخول. ركعتني وقد حال الثلج

الشيخ: ابن عمر أقام ستة أشهر هل نوى أن يقيم ستة أشهر؟ ال، كم يقيم؟ على حسب ما ينتهي 
الثلج وهل الثلج يذوب يف أربعة أايم؟ ال يذوب ال شك قد يذوب شهر ُيكن إذا كان يف آخر 

ذا كان حديث ابن عمر مما ال تزيده األايم إال برودة أو ثلجا وهلالشتاء وإن كان يف أول الشتاء فإنه 
استدل به شيخ اإلسالم رمحه هللا وابن القيم على أنه ما دام اإلنسان مل يعزم إقامة اتمة فإنه يقصر 

ولو نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل والغريب أن هؤالء القوم يقولون إنه مسافر غري مسافر يقولون إن 
أربعني رجالً ووجدان عشرة من الطالب مقيمني يف هذا تنعقد به يعين إذا قلنا أبنه البد من  اجلمعة ال

البلد إىل أربع سنني مثالً أو مخس يقولون ال يكمل هبم عدد اجلمعة وإذا مل يوجد إال طالب يف هذه 
ن االستيطان وكذلك املدينة فإهنم ال يقيمون اجلمعة ولو أقاموها مل تصح ألهنم غري مقيمني ألنه البد م

ون واحد منهم إماماً يف اجلمعة وال خطيباً فيها وهذا تبعيض األحكام بال يقولون ال يصح أن يك
 دليل.

 القارئ: وإن قال إن لقيت فالانً أقمت وإال مل أقم مل يبطل حكم سفره ألنه مل يعزم على اإلقامة.
 



 فصل
ام ببلد ال يته وال بيت له غريها وليس له نية املقالقارئ: واملالح الذي أهله معه يف السفينة وحاجة ب

 يقصر نص عليه.
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 الشيخ: ال يقصر هذا خرب املبتدأ الذي هو املالح.
 القارئ: ألنه غري ظاعن عن بلده ومنزله فأشبه املقيم ببلد قال القاضي واملكاري والفيج.

 من بلد إىل بلد أشبه رجل الربيد.ملسرع يف سريه الذي حيمل أخبارًا الشيخ: الفيج عندي هو ا
القارئ: قال القاضي واملكاري والفيج مثله يف ذلك واألوىل إابحة القصر هلما لدخوهلما يف النصوص 

املبيحة وامتناع قياسهما على املالح ألنه ال ُيكنهما استصحاب األهل ومصاحل املنزل يف السفر 
 ف املالح.عليه يف سفره حلمل أهله معه خبال وزايدة املشقة

قاضي رمحه هللا ضعيف وقول القاضي ينبين على أصحاب السيارات الشيخ: غري صحيح قول ال
الكبرية اليت لألجرة اآلن هم دائماً يف السفر هل نقول إن هؤالء ال يقصرون وال يفطرون يف رمضان 

ينة ألن املالح وا كاملالح الذي معه أهله يف السفاجلواب ال، نقول يقصرون ويفطرون يف رمضان وليس
السفينة كأنه مقيم هذا بيته وهذا وطنه وهلذا البد أن ال يكون له وطن أعين املالح الذي معه أهله يف 

فإن كان له وطن أيوي إليه فإنه مسافر يعين لو فرضنا أن هذا املالح حيمل معه أهله النه يسافر إىل 
لذي ه فإنه يكون مسافرًا أما املالح ات أخرى لكن له وطن معروف أيوي إليمسافات بعيدة إىل قارا

 ليس له أهل وال وطن إال هذا البحر ووطنه البحر وبيته السفينة هذا نقول إنه مقيم.
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 ابب
 اجلمع بني الصالتني

الشيخ: أواًل جيب أن نعلم أن اجلمع ال جيوز إال لسبب ألن هللا تعاىل يقول )إِّنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى 
قمواتً( وبني النيب صلى هللا عليه وسلم هذه األوقات وفصلها تفصياًل اتماً فال جيوز أن مِّنِّنَي كَِّتاابً َموْ اْلممؤْ 

خنرج صالة عن وقتها وال أن نقدمها على وقتها إال بدليل من الشرع وليس يف الشرع ما يدل على 



عدمه فوات مصلحة أو جواز اجلمع مطلقا بل ال جيوز اجلمع إال لسبب يقتضيه إما أن يكون يف 
يء من احلرج واملشقة فاجلمع ألجل املطر ألنه يلزم من عدمه فوات مصلحة وهي اجلماعة إذ ُيكن  ش

كل واحد أن يصلي يف بيته ويسلم من املشقة واجلمع للمرض هذا من أجل احلرج واملشقة فله سببان 
ع ال جيوز اجلمع فمن مجإما فوات مصلحة مقصودة للشرع وإما حصول مشقة أما بدون ذلك فإنه 

تقدُياً فصالته ابطلة ومن مجع أتخريًا فهو آمث وصالته ابطلة على القول الصحيح ألنه عمل عماًل 
 ليس عليه أمر هللا ورسوله.
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القارئ: وأسباب اجلمع ثالثة أحدها السفر املبيح للقصر ملا روى أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
يؤخر املغرب حىت جيمع بينها لسري يؤخر الظهر إىل وقت العصر فيجمع بينهما و كان إذا عجل به ا

وبني العشاء حني يغيب الشفق متفق عليه وهذا لفظ مسلم وخص اخلرقي اجلمع هبذه احلالة إذا 
ارحتل قبل دخول وقت األوىل أخرها حىت جيمعها مع الثانية يف وقت الثانية وروي حنوه عن أمحد 

رية بني تقدمي الثانية فيصليها مع جلمع ملن جاز له القصر يف نزوله وسريه وله اخلواملذهب جواز ا
األوىل وبني أتخري األوىل إىل الثانية ملا روى معاذ أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا ارحتل قبل زيغ 

ى الظهر الشمس أخر الظهر حىت جيمعها إىل العصر فيصليهما مجعيا وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صل
املغرب أخر املغرب حىت يصليها مع العشاء وإذا ارحتل بعد والعصر مجيعاً مث سار وإذا ارحتل قبل 

املغرب عجل العشاء فصالها مع املغرب قال الرتمذي هذا حديث حسن وروى ابن عباس حنوه 
كسائر وروى أنس حنوه أخرجه البخاري وألهنا رخصة من رخص السفر فلم يعترب فيها وجود السري  

 الرخص.
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الشيخ: هذه املسألة اختلف فيها العلماء هل جيوز اجلمع للنازل أو هو خاص ابلسائر فاختار شيخ 
فر السائر ألن النيب صلى هللا اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ومجاعة من العلماء إىل أن اجلمع للمسا

ائر هو الذي حيتاج إىل اجلمع وأما النازل عليه وعلى آله وسلم كان جيمع إذا جد به السري وألن الس
كنه يف حق السائر سنة ويف حق النازل رخصة فهذا هو فال ولكن الصحيح أنه جيوز للنازل والسائر ل



صالة والسالم إن ارحتلت قبل أن تزيغ الشمس فأخر الفرق بينهما السائر نقول اقتدِّ ابلرسول عليه ال
فعجل العصر وكذلك يقال يف املغرب إن ارحتلت قبل الظهر وإن ارحتلت بعد أن تزيغ الشمس 
لغروب فعجل العشاء هذا هو الصحيح وأما النازل فله أن الغروب فأخر املغرب وإن ارحتلت بعد ا

صلى هللا عليه وسلم يف األبطح مبكة يدل عليه  جيمع ولعل ظاهر حديث أيب جحيفة يف نزول النيب
رج من قبة له من أدم وركزت له العنزة فصلى الظهر حيث ذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم خ

مجع مع أنه كان انزاًل وكذلك نزوله يف تبوك فإنه ذكر أنه جيمع  ركعتني والعصر ركعتني فظاهر هذا أنه
شاء وألن هذا أيسر على املسافر بال شك فكونه يصلي مجعاً بني الظهر والعصر وبني املغرب والع
 وقتها ركعتني فإذا جاز لإلنسان أن يقصر الصالة فجواز اجلمع أيسر من كونه يصلي كل صالة يف

 هذه املسألة أن يقال من كان سائراً فاجلمع يف حقه سنة ومن كان انزالً من ابب أوىل فالتحقيق يف
 فاجلمع يف حقه رخصة.

 ألهنا ئ: فإن مجع بينهما يف وقت األوىل اعترب ثالثة شروط أن ينوي اجلمع عند اإلحرام ابألوىلالقار 
ينوي قبل الفراغ من نية يفتقر إليها فاعتربت عند اإلحرام كنية القصر وفيه وجه آخر أنه جيزئه أن 

ر ال حيتاج اجلمع إىل األوىل ألنه موضع اجلمع بني الصالتني فإذا مل تتأخر النية عنه جاز وقال أبو بك
 نية كقوله يف القصر وقد مضى الكالم معه.
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بكر أنه ال حيتاج اجلمع إىل نية وكذلك القصر ال حيتاج إىل نية أما القصر  واب قول أيبالشيخ: والص
ان األصل فإنه ال حيتاج إىل نية وأما فقد سبق الكالم فيه وبينا أنه هو األصل يف صالة املسافر وما ك

 إىل النية. اجلمع فكذلك ألنه إذا وجد سببه صار الوقت أعين وقت الصالتني وقتاً واحدًا فال حاجة
السائل: ذكران أن القول الراجح يف اجلمع أنه ال جيوز إال لسبب فكيف نرد على بعض الناس الذين 

ع من غري عذر وال مطر يف املدينة يقولون إن هذا دليل لنيب صلى هللا عليه وسلم مجحيتجون حبديث ا
 على أن اجلمع جائز مطلقاً فكيف نرد عليهم؟

ال من صلى فالويل له لقول هللا تعاىل )فـََوْيٌل لِّْلممَصلِّّنَي( نقول كمل اآلية الشيخ: كيف نرد على من ق
اضح أن العلة هو احلرج راد أن ال حيرج أمته وهذا و نقول كمل حديث ابن عباس يقول ابن عباس أ

ا فإذا انتفى احلرج فالواجب أن تصلى كل صالة بوقتها مث نقول تتبع املتشاهبات منهج أهل الزيغ )فََأمَّ 
ْنهم( فعندان أدلة كالنهار وضوحاً يف وجوب فعل كل صالة يف  الَّذِّيَن يفِّ قـملموهبِِّّْم زَْيٌغ فـَيَـتَّبِّعموَن َما َتَشابََه مِّ



 ه األدلة الواضحة من أجل دليل مشتبه مع أنه ال داللة فيه كما عرفت.وقتها فكيف ندع هذ
يسريا ألن معىن اجلمع املتابعة واملقارنة وال حيصل  القارئ: الشرط الثاين أن ال يفرق بينهما إال تفريقاً 

ج إىل وضوء خفيف مل ذلك مع الفرق الطويل واملرجع يف طول الفرق وقصره إىل العرف فإن احتا 
 ن صلى بينهما سنة الصالة فعلى روايتني.تبطل وإ
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تار شيخ اإلسالم رمحه هللا الشيخ: يعين هل يبطل أو ال واملذهب أنه يبطل إذا صلى راتبة بينهما واخ
ل صالة إىل أخرى وإمنا املراد م وليس املراد ضم كأن هذا ليس بشرط وقال إن معىن اجلمع هو الض

ضم وقت الثانية إىل وقت األوىل فله أن جيمع ولو طال الفصل بني األوىل والثانية ألن اجلمع هو 
كنه يرى رمحه هللا أن الضم ليس ضم إحدى الضم وليس املتابعة نعم املقارنة قريبة من معىن الضم ول

 وقت األخرى فيجوِّز التفريق.الصالتني لألخرى ولكنه ضم وقت إحدى الصالتني إىل 
القارئ: الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح األوىل والفراغ منها وافتتاح الثانية ألن افتتاح األوىل 

العذر فيهما فإن انقطع العذر يف غري هذه املواضع مل موضع النية وابفتتاح الثانية حيصل اجلمع فاعترب 
ن ينوي التأخري للجمع يف وقت األوىل إىل أن يبقى منه قدر يؤثر وإن مجع يف وقت الثانية اعترب أ

فعلها واستمرار العذر إىل وقت الثانية وال يعترب وجوده يف وقت الثانية ألهنا صارت يف غري وقتها وقد 
عترب املواصلة بينهما يف أصح الوجهني ألن الثانية مفعولة يف وقتها فهي أداء على  جوز له التأخري وال ت

 األوىل معها كصالة فائتة.كل حال و 
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الشيخ: يقول رمحه هللا الشرط الثالث وجود العذر يف ثالث مواضع عند افتتاح األوىل وعند الفراغ 
كون العذر موجودًا عند افتتاح ملغرب فالبد أن يمنها وعند افتتاح الثانية فإذا مجع العشاء إىل ا

املغرب وعند السالم منها وعند افتتاح العشاء والتعليل كما ذكر املؤلف أما كونه يشرتط عند افتتاح 
األوىل فألنه البد للجمع من النية وإذا مل يكن السبب موجودًا عند افتتاحها فكيف ينوي اجلمع وأما 

ع فاعتربت النية فيه فاعترب وجود العذر فيه والصحيح أن لذي حيصل به اجلمافتتاح الثانية فألنه هو ا
ذلك ليس بشرط وأنه مىت وجد العذر عند افتتاح الثانية جاز اجلمع فلو صلى املغرب وليس عنده 



نية اجلمع أو صلى املغرب وليس هناك مطر وبعد سالمه من املغرب أمطرت السماء فنوى اجلمع فال 
ه هللا عبد الرمحن بن سعدي حيث صلى ذات يوم صالة مل هبذا شيخنا رمحأبس بذلك وقد ع

املغرب وملا خرج الناس رجعوا إليه وقالوا إهنا متطر مطرًا شديداً فأمر املؤذن فأقام الصالة وصلى 
العشاء مع أنه مل ينو اجلمع عند افتتاح األوىل ومل يوجد العذر أيضاً فاحلاصل أن الصحيح أنه مىت 

يف وقت ال حيصل به التفريق فإنه جيوز أن جيمع بل قال بعض العلماء حىت ذر املبيح للجمع وجد الع
لو مل يوجد العذر إال بعد وقت طويل من سالمه من األوىل فله أن جيمع يعين أنه مىت وجد العذر قبل 

اس خروج الوقت وقت األوىل جاز اجلمع وهذا ال شك أنه من أوسع املذاهب ومن أيسرها على الن
تطيب ابلقول به أي أنه إذا وجد العذر بعد مدة طويلة من األوىل فإنه جيوز ال أستطيع لكن النفس ال 

أن أجسر اآلن على القول هبذا أما إذا وجد العذر بعد السالم األوىل مبدة قصرية ال حيصل هبا 
 التفريق فال شك يف جواز اجلمع.
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 وظاهر كالمه ولو وجد ن ينوي التأخري للجمع يف وقت األوىلإن مجع يف وقت الثانية يقول البد أ
يبيح اجلمع فهل يشرتط أن  السبب فالبد أن ينوي اجلمع يف وقت األوىل مثاله إنسان مسافر والسفر

ينوي اجلمع يف وقت األوىل؟ يرى املؤلف أنه البد منه ألنه لو مل ينوه لكان قد أخر األوىل عن وقتها 
ا حرام ولكن الصحيح أنه ما دام العذر موجودًا فإنه ال حاجة إىل أن ينوي مجع بدون نية اجلمع وهذ

خريًا فإذا كان مسافرًا فوقت األوىل والثانية صار التأخري ألن وجود العذر مسوغ للجمع تقدُياً أو أت
 وقتاً واحدًا فإن شاء صالمها يف وقت األوىل وإن شاء صالمها يف وقت الثانية.

رمحه هللا ألن الثانية مفعولة يف وقتها فهي أداء على كل حال واألوىل معها كصالة  وأما قول املؤلف
 وقتها كالثانية ووجه ذلك أن الوقت صار واحدًا لألوىل الفائتة يف هذا نظر ظاهر بل األوىل مصالة يف

ة صار  والثانية فمن مجع يف وقت األوىل صار كمن قدم الصالة يف أول وقتها ومن مجع يف وقت الثاني
 كمن أخر الصالة إىل آخر وقتها.

 
 فصل

السنة إذا كان القارئ: والسبب الثاين املطر يبيح اجلمع بني املغرب والعشاء ألن أاب سلمة قال من 
يوم مطري أن جيمع بني املغرب والعشاء وكان ابن عمر جيمع إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء وال 



ل أمحد ما مسعت بذلك وهذا اختيار أيب بكر وذكر بعض أصحابنا جيمع بني الظهر والعصر للمطر قا
طر إمنا تعظم يف الليل لظلمته فال وجهاً يف جوازه قياساً على صالة الليل وال يصح ألن املشقة يف امل

 يقاس عليه غريه.
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 على الشيخ: ولكن الصحيح أن نقول إن اجلمع بني الظهر والعصر للمطر ثبت ابلسنة ال قياساً 
مجع النيب صلى هللا املغرب والعشاء ففي صحيح مسلم عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال 

عليه وعلى آله وسلم بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء يف املدينة من غري خوف وال مطر 
الصحيح وهذا يدل على أنه كان جيمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء للمطر وهذا هو 

ع وال بني املغرب والعشاء وقوله إنه ال مشقة إال مع الظلمة يقتضي أنه يف عصران احلايل اآلن ال مج
ألن اإلضاءة موجودة ويقتضي أيضاً أنه يف أايم البيض ال جيمع بني املغرب والعشاء لوجود اإلضاءة 

 الظهرين أو بني وإن كان ليس كإضاءة الشمس ولكن العلة هي املشقة فإذا وجدت املشقة بني
 العشائني ثبت احلكم وهو اجلمع.

 هو الذي يبل الثياب وتلحق املشقة ابخلروج فيه والثلج مثله يف هذا. القارئ: واملطر املبيح للجمع
الشيخ: وأما الذي ال يبل الثياب مثل النقط الصغرية قليلة فهذا ال جيوز فيه اجلمع والدليل على هذا 

ديث الذي مسعتم قيل له ما أراد إىل ذلك؟ قال أراد أن ال حيرج أمته أي أن ابن عباس ملا حدث ابحل
يلحقها احلرج وهذا يدل على أنه البد من أذية ابملطر واملطر النقط اليسرية ال تبل الثياب ال أن ال 

سيما يف أايم الصيف أو مع اهلواء فال بد أن تبل الثياب وقوله تلحقه املشقة يف اخلروج فيه الظاهر 
أايم  ن هذا يرتجح أنه ليس بشرط ألن بلل الثياب سوف يكون فيه مشقة وأذى وال سيما يفأ

 الشتاء.
القارئ: فأما الطل واملطر الذي ال يبل الثياب فال يبيح اجلمع لعدم املشقة فيه وهل جيوز اجلمع ملن 

ال جيوز لعدم  يصلي منفردا أو ملقيم يف املسجد أو ملن طريقه إليه يف ظالل؟ على وجهني أحدمها
 ة كالسفر.املشقة والثاين جيوز ألن العذر العام ال يعترب فيه حقيقة املشق
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الشيخ: الصحيح أن من يصلي منفردًا كالذي يعذر برتك اجلماعة ويصلي يف بيته وكالنساء ال جيوز له 
وقتها خراجها عن سبب يبيح إاجلمع والدليل أن األصل وجوب فعل الصالة يف وقتها فإذا مل يوجد 

فإنه ال جيوز العدول عن األصل فمن صلى يف بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور اجلماعة فإنه ال 
جيمع ويف جواز اجلمع مع الرخصة يف أن يصلي اإلنسان يف بيته دليل على أمهية اجلماعة وأنه جيوز 

بل دخول وقت وسنتفرق ق كنا مجعاً   اجلمع لتحصيل اجلماعة وقلت ذلك ليرتتب عليه ما يلي لو
الثانية فهل لنا أن نصلي مجاعة مجعاً؟ الظاهر نعم ال فرق ألننا نعلم أن الرسول عليه الصالة والسالم 
إمنا مجع من أجل اجلماعة، وأما جمرد املطر والوحل فقد كان يقول )صلوا يف رحالكم( فإذا كان الناس 

ا اجتمعوا فنقول امجعوا والذي أشرت إليه لكم أما إذلوا يف رحامل جيتمعون وهم يف بيوهتم قلنا هلم ص
يقع كثريًا يكونوا مجاعة اآلن جمتمعني وسيصلون إىل منتهى سريهم أو منتهى اجتماعهم ويتفرقون 
فيقولون هل نصلي اجلماعة وجنمع أو نصلي اجلماعة يف الصالة احلضارة والصالة الباقية نصليها 

 اجلماعة. عوا لتحصيلفرادى؟ نقول لكم أن جتم
 السائل: كيف يعرف أتخري اجلمع يف يوم املطر؟

الشيخ: ال يف يوم املطر األرفق التقدمي اللهم إال أن يكون يف وقت األوىل مطر شديد ال يستطيع 
الناس معه اخلروج فيؤخرون لعلها ختف لكن هذا ينبغي أن ال يكون واردًا فاجلمع للمطر األرفق 

 دُياً.ابلناس أن يكون تق
زل مطر بعد صالة اجلمعة وال ُيكننا مجع العصر مع اجلمعة فهل تسقط اجلماعة يف ائل: إذا نالس

 العصر؟
 الشيخ: نقول من حضر صلينا هبم ومن كان عليه مشقة سقطت عنه اجلماعة.

 السائل: إذا كان كل اجلماعة طريقهم للمسجد ظالل فهل جيوز هلم اجلمع؟
 قة غري موجودة اآلن.ا ألن املشز أن جيمعو الشيخ: الظاهر أنه ال جيو 
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القارئ: والوحل مبجرده مبيح للجمع ألنه يساوي املطر يف مشقته وإسقاطه للجمعة واجلماعة فهو  
 كاملطر وفيه وجه آخر أنه ال يبيح الختالفهما يف املشقة.

أشد من املطر  حيح أنه يبيح اجلمع الوحل يعين الزلق الصحيح أنه يبيح وقد يكون هذاالشيخ: والص
ما أشبه ذلك فالصواب أنه جيوز اجلمع للوحل ألنه رمبا يزلق اإلنسان مث يتأثر ينكسر أو ينجرح أو 



ت ولكن اآلن يف الوقت احلاضر عندان يف املدن ال يف القرى هل يوجد الوحل؟ ال يوجد اآلن الطرقا
متساوي فتجد مثالً مناقع   مزفلته لكن رمبا يكون وحل غري الزلق وهو أن بعض الشوارع يكون غري

هذه املناقع الكثرية فإنه جيوز اجلمع ألنه ليس فيه وحل كثرية تؤذي الناس فإذا كان حيصل أذية من 
جاء صاحب  لكن فيه مشقة خبوض هذه املياه ورمبا يكون الشارع ممراً للسيارات مث ما ظنك إذا

 اء؟ يف الثياب.السيارة قد أسرع إىل مائة وعشرين مثاًل أين يذهب هذا امل
 .القارئ: ويف الريح الشديدة يف الليلة املظلمة وجهان
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الشيخ: واألصح أنه إذا كان فيه مشقة فإنه جيمع وأنه إذا كانت الريح ابردة برداً يؤذي الناس فإنه 
ا هي شديدة عاصفة لكنها تؤذي جيمع وإن مل تكن شديدة أحياانً يف أايم الشتاء يكون فيه ريح م

ال شك يف جواز اجلمع من أجله ألن العلة هي املشقة برتك اجلمع  الناس تصل إىل العظم فمثل هذا
فمىت وجدت املشقة برتك اجلمع جاز اجلمع اآلن فهمنا أن السبب الثاين ال جيوز فيه اجلمع إال بني 

وال فرق ألن ب والعشاء وبني الظهر والعصر املغرب والعشاء فقط ولكن الصحيح أنه جيوز بني املغر 
هذا وهذا ولكن ما رأيكم يف عامل يشتغل وقال أان أريد أن أمجع بني الظهر  املشقة موجودة يف

والعصر واملغرب والعشاء وأصليها إذا حضرت إىل النوم جيوز أو ال جيوز؟ هذا ال جيوز حىت فيما 
هم إال إذا حلقه برتك اجلمع صر أو بني املغرب والعشاء الليظهر يل أنه ال جيوز أن جيمع بني الظهر والع

رر كما لو ألزم بعمل إن مل ينجزه يف هذا الوقت فإنه يمبطَّل ويفصل ويكون يف ذلك ضرر عليه يف ض
 معاشه فهذا جيوز له اجلمع.

الصوت السائل: مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بني الصالتني مع أنه مل يكن بينه وبني املسجد إال 
 ؟أال يدل على جواز اجلمع

 ابإلمام العربة ابجلماعة. الشيخ: العربة ابجلماعة ليس
 السائل: يف أايم الشتاء يغلب على األايم أن تكون ابردة؟

الشيخ: ال الربودة بدون ريح ال جتوز ألن الربودة بدون ريح زد ثوابً أو ثوبني وتسلم لكن مع الريح 
 ل مع الثياب.الريح وإن كان عليك ثياب تدخ

 فيف: أحيوا السنة وامجعوا؟ض الناس لإلمام إذا نزل مطر خالسائل: يقول بع
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الشيخ: الذي يقول للناس إذا نزل املطر اخلفيف أحيوا السنة وامجعوا نقول هذا أخطأ السنة وذلك 
ل قال أراد أن ال حيرج أمته فعلم أن ابن عباس ملا سئل ما أراد إىل ذلك مل يقل أراد أن خيري الناس ب

نيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك لدفع ن ابن عباس الذي روى هذا احلديث فهم أن المن هذا أ
احلرج فإذا مل يكن حرج فالواجب الرجوع إىل النصوص احملكمة وهي وجوب فعل الصالة يف وقتها 

وال يتدبر جتده أيخذ بظاهر اللفظ  وهذه حقيقة من مساوئ طلب العلم الذي ال يتمعن فيه اإلنسان
ذي قال )فـََوْيٌل لِّْلممَصلِّّنَي( نقول اقرأ  احلديث ما يدل على خالف مأخذه فيكون كالمع أن يف

 احلديث اقرأ آخره حىت يتبني لك.
السائل: إذا كان يف مجاعة مسجد يعرفون أهنم كلهم يستطيعون اإلتيان ابلسيارات يف وقت املطر 

 لصالة بدون مجع؟فهل جيب عليهم ا
ب، والسيارات ليست  م اجلمع ألن احلضور على الراحلة ليس بواجالشيخ: الظاهر أنه جيوز هل

كالظالل هذه سيخرجون من البيت وهي متطر واملطر بينه وبني السيارة مث إذا نزل إال إذا كانت 
 السيارة تريد أن تدخل إىل املسجد فهذا شيء اثين.

 
 فصل
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والعصر واملغرب والعشاء إذا حلقه برتكه مشقة القارئ: والسبب الثالث املرض يبيح اجلمع بني الظهر 
لظهر والعصر واملغرب والعشاء ن ابن عباس قال مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني اوضعف أل

ابملدينة من غري خوف وال مطر متفق عليه وقد أمجعنا على أن اجلمع ال جيوز لغري عذر فلم يبق إال 
م أمر سهلة بنت سهيل ومحنة بنت جحش ابجلمع بني الصالتني املرض وألن النيب صلى هللا عليه وسل

والتأخري أي ذلك كان أسهل عليه فعله ألن  ألجل االستحاضة وهو نوع مرض مث هو خمري بني التقدمي
النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقدم إذا ارحتل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارحتل قبله طلباً لألسهل 

اجلميع عنده واحدا فاألفضل التأخري فأما اجلمع يف املطر فال حتصل فائدة  فكذلك املريض وإن كان
 ملغرب فيكون ذلك األوىل وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.اجلمع فيه إال بتقدمي العشاء إىل ا

الشيخ: نعم إذا جاز اجلمع فاألفضل أن يراعي السهولة ما كان أسهل وأيسر فهو أفضل إما التقدمي 



 أن بعضهم استثىن يف مزدلفة التأخري مطلقاً ويف عرفة التقدمي مطلقاً وال وجه هلذا وإما التأخري إال
هل فيها التقدمي ال شك إذ أن الناس بعد هذه الصالة سوف ينصرفون إىل االستثناء ألن عرفة األس

 مواقفهم كل على موقفه وكذلك يف مزدلفة األفضل األيسر التأخري ال شك ألن النيب صلى هللا عليه
وعلى آله وسلم إمنا وصل إليها بعد دخول العشاء وهلذا صلى املغرب مث أانخ كل إنسان بعريه وحط 

لعشاء ألنه أيسر له وعلى هذا فال استثناء يف القاعدة أن األفضل إذا جاز اجلمع فعل رحله مث صلى ا
وإن مجع فال أبس ما هو األيسر مطلقاً وإذا كان كذلك علم أن املسافر النازل األفضل أن ال جيمع 

قول وأما املسافر السائر فاألفضل أن جيمع حسب ما تيسر له إما مجع تقدمي أو مجع اتخري هذا هو ال
 الصحيح يف مسألة اجلمع يف السفر.

 السائل: من به سلس البول هل حيق له اجلمع؟
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املستحاضة متاماً مث إن الشيخ: نعم من به سلس البول ويشق عليه الصالة يف كل وقت له أن جيمع ك
 مع جاز اجلمع.عندان قاعدة مىت حلق اإلنسان مشقة يف ترك اجل

 : قول املؤلف وإن كان اجلمع عنده واحدًا فاألفضل التأخري كيف يكون هذا؟السائل
الشيخ: إذا قال أان وهللا سواًء مجعت مجع تقدمي أو مجع أتخري كله واحد مثاًل إن مجعت مجع تقدمي 

يت سهل وإن ركبت قبل أن أصلي املغرب والعشاء مث عند أي حمطة نزلت وصليت كله وركبت ومش
 واحد عندي.

 
 باب

 صالة املريض
القارئ: إذا عجز عن الصالة قائماً صلى قاعدًا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعمران بن حصني 

ي وصلى النيب صلى هللا )صلِّّ قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب( رواه البخار 
 ة التطوع.عليه وسلم أبصحابه قاعدًا وهو شاٍك وصفة جلوسه على ما ذكران يف صال

الشيخ: كيف جيلس نقول جيلس مرتبعاً يف حال القيام والركوع ويف حال اجللوس ويف حال السجود 
 سيكون مفرتشاً.

ض من ركوعه ويقرب وجهه من القارئ: فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ هبما وجيعل سجوده أخف



 األرض يف السجود قدر طاقته.
أم سلمة سجدت على وسادة لرمد هبا وال جيعلها أرفع من  فإن سجد على وسادة بني يديه جاز ألن

 مكان ُيكنه حط وجهه إليه.
ل يف  وإن أمكنته الصالة قائماً وحده ومل متكنه مع اإلمام إال ابلقعود يف بعضها فهو خمري فيها ألنه يفع

ا فأومأ كل واحد منهما واجباً ويرتك واجبا وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائم
 ابلركوع مث جلس فأومأ ابلسجود ألن سقوط فرض ال يسقط فرضا غريه.

الشيخ: كل هذه واضحة إال قوله إن أمكنه الصالة قائماً وحده ومل متكنه مع اإلمام إال ابلقعود يف 
 ول إنه خيري وهذا أحد أقوال ثالثة.بعضها فيق

قيام ركن والصالة مع اجلماعة ليست بركن القول الثاين جيب عليه أن يصلي يف البيت قائماً ألن ال
 وإذا تعارض الركن وغريه قدم الركن فيجب عليه أن يصلي يف بيته قائما.
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ذا وصل مكان اجلماعة فإن قدر على القول الثالث جتب عليه اجلماعة ألنه مأمور ابلسعي إليها فإ
ه جيب عليه احلضور مث إذا اعدًا وهذا القول أقرب األقوال الثالثة أنالقيام قام وإن عجز صلى ق

حضر فإن قدر على القيام قام وإال فال ألن خماطبته ابحلضور إىل اجلماعة سابقة على خماطبته ابلصالة 
 ى قاعدًا فهذه فاألقوال اآلن ثالثة.قائماً فيحضر مث إن قدر صلى قائماً وإال صل

 لعصا؟السائل: إن قدر على القيام ابلعصا فهل يصلي قاعدًا أم قائماً اب
الشيخ: يقول املؤلف إذا قدر على القيام سواء على العصا أو على اجلدار أو متمسكاً بواحد من 

لى القيام ولو كراكع الناس فمىت قدر على القيام أو على أي حال وجب عليه حىت قالوا لو قدر ع
 يعين منحنياً فيجب أن يقوم.

حديث جابر أن الرسول رأى رجالً يصلى السائل: قول املؤلف )فإن سجد على وسادة جاز( خيالف 
 على وسادة رمى هبا.

الشيخ: حديث جابر ضعيف وأثر أم سلمة أيضاً ليس بذاك القوي وهلذا نقول ترك الوسادة أفضل 
فنقول صلِّّ ساجدًا إن قدرت وإال فباإلُياء وال حاجة للوسادة واملؤلف ألن ذلك من ابب التنطع 

 دىن ما ينزل إليه رأسه.اشرتط يف الوسادة أن تكون على أ
القارئ: وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته مث احنىن يف الركوع قليالً آخر وإن  



صليت مستلقياً أمكن مداواتك جاز ذلك ألن أم  كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء ابلطب إن
 ملرض.سلمة تركت السجود لرمد هبا وألنه خياف منه الضرر أشبه ا

 الشيخ: الرمد نوع من مرض العني.
 

 فصل
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القارئ: وإن عجز عن القعود صلى على جنبه األُين مستقبل القبلة بوجهه حلديث عمران وإن صلى 
على ظهره حبيث إذا قعد  خرب وألنه يستقبل القبلة به وإن صلى مستلقياً على جنبه األيسر جاز لل

كان وجهه إليها جاز ألنه نوع استقبال وحيتمل أن ال جيوز ملخالفته األمر وتركه االستقبال بوجهه 
ومجلته فإن عجز عن الصالة على جنبه صلى على ظهره ويومئ ابلركوع والسجود برأسه فإن عجز 

 الصالة عنه ما دام عقله اثبتا.فبطرفه وال تسقط 
 ه هللا الصالة مضجعاً هلا ثالث حاالت:الشيخ: يقول رمح

 األوىل أن يكون على جنبه األُين وهذا األفضل.

 مث على اجلنب األيسر وهذا جائز لكنه مفضول.
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اب أنه ال جيوز مث مستلقياً حبيث يكون وجهه إذا قام إىل القبلة فهذا أيضاً جائز على املذهب والصو 
ىل القبلة خبالف من صلى على إال إذا عجز عن اجلنب ألن هذا الذي صلى مستلقياً مجلته ليست إ

جنب فإن وجهه ومجلة بدنه إىل القبلة فالصواب أنه ال جيوز أن يصلي مستلقياً ورجله إىل القبلة إال 
الة ابلعني حديثها ضعيف إذا عجز عن الصالة على جنبه، فإن عجز فبطرفه بطرفه أي بعينه والص

عامة أنه يومئ أبصبعه فهذا ال أصل له ال يف وهلذا أسقطها كثري من أهل العلم وأما ما اشتهر عند ال
السنة وال يف كالم أهل العلم لكن لعل بعض العامة استحسنها ألنه يوقف أصبعه هكذا مث إذا ركع 

كالرجل األصبع يركع ويسجد فلتكن   حينيه قلياًل مث إذا سجد يقول هكذا قال هذا األصبع صار
ما علمت أحداً من العلماء قال به لكن يومئ ابلطرف  الصالة يف األصبع لكن هذا ال أصل له أبدًا و 



كيف يومئ ابلطرف يف حال الركوع يغمض قليالً يف حال السجود يغمض أكثر لكن شيخ اإلسالم 
 هذا ضعيف لكن بقي أن يقال هل إذا رمحه هللا ينكر هذا ويقول إن ذلك مل يثبت ألن احلديث يف

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وقلنا إنه ال يصلي بعينه  عجز عن املراتب الثالثة اليت ذكرها الرسول
فهل تسقط الصالة أو ال؟ الصحيح أهنا ال تسقط لعموم قول هللا تعاىل )فَاتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتطَْعتمْم( ومن 

قليب وعمل بدين فإذا تعذر العمل البدين بقي العمل القليب وعليه فيكرب املعلوم أن الصالة عمل 
إذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكع وسبح تسبيح الركوع مث نوى بقلبه أنه رفع من الركوع ويقرأ و 

وهكذا بقية الصالة وهذا القول أصح وإن كان من العلماء من يقول كشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
ا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( ذا انتهت املراتب الثالث فال صالة فيقال ما الدليل أليس هللا يقول )فَاتَـّقمو هللا أنه إ

 أوليس الصالة عمل قليب وبدين فإذا تعذر البدن وجب القلب.
 السائل: قوله وقال ثقات من العلماء هل يدل على عدم قبول خرب الواحد؟
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 الصحيح أنه يقبل قول الطبيب الواحد.ال يقبل البد من ثقات و الشيخ: ظاهر كالمه أنه 
 

 فصل
 صالته. القارئ: وإن قدر على القيام أو القعود يف أثناء الصالة انتقل إليه وأمت

الشيخ: إن قدر على القيام من قعود وعلى القعود من اضطجاع يعين إذا قدر على احلالة األكمل 
 ينتقل إليها.

قائماً أو قاعدًا فعجز عن ذلك يف أثنائها أمت صالته على ما أمكنه ألنه جيوز أن  القارئ: وإن ابتدأها
أن يفعل بعضها قائماً مع القدرة وبعضها جاز يؤدي مجيعها قائماً حال القدرة وقاعدًا حال العجز ف

 قاعدًا مع العجز.
فَاتَـّقموا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( الشيخ: إذا كان جالساً وقدر على القيام يقوم يف أثناء الصالة لعموم قوله )

ار لو قرأ الفاحتة يف حال هنوضه هل تصح قراءة الفاحتة يقولون ال تصح ألنه ملا قدر على القيام ص
لفرض أن يقرأ الفاحتة حال قيامه والصحيح أنه يصح ألن هذا النهوض انتقال من أدىن إىل أعلى ا

لى القيام وأنت قاعد فاسكت حىت تتم قائماً ألن حسب قدرته وال ُيكن أن نقول له إذا قدرت ع
ني أو ثالثة من آيت مثل هذا سيكون انتقاله إىل القيام ليس سريعاً سيكون بطيئاً يف هذه األثناء رمبا يقرأ



الفاحتة فإذا قلنا أنه ال يصح معناه قلنا البد أن تعيد هذه الركعة والصواب أنه إذا قرأ يف أثناء هنوضه 
 لى القيام فإن قراءته يف حال النهوض صحيحة.بعد القدرة ع

(2/163) 

 

القارئ: ومن كان يف ماء أو طني ال ُيكنه السجود إال ابلتلوث والبلل فله الصالة ابإلُياء والصالة 
ه وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن على دابته ألن أنس بن مالك صلى املكتوبة يف يوم مطري على دابت

فوقهم والبلة من  عليه وسلم أنه انتهى إىل مضيق ومعه أصحابه والسماء من جده عن النيب صلى هللا
أسفل منهم فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه على ظهور دواهبم يومئون جيعلون 

بلل يسريا ال أذى فيه لزمه السجود ألن السجود أخفض من الركوع رواه األثرم والرتمذي فإن كان ال
والطني متفق عليه، وهل عليه وسلم انصرف من صالته وعلى جبهته وأنفه أثر املاء النيب صلى هللا 

جتوز الصالة على الدابة ألجل املرض فيه روايتان إحدامها جتوز اختارها أبو بكر ألن مشقة النزول يف 
ال جتوز ألن ابن عمر كان ينزل مرضاه وألن الصالة على  املرض أكثر من املشقة ابملطر والثانية

 األرض أسكن له وأمكن خبالف صاحب الطني.
ابلنزول ضررًا غري حمتمل كاالنقطاع عن الرفقة وحنوه فله الصالة عليها رواية  فإن خاف املريض

 واحدة ألنه خائف على نفسه فأشبه اخلائف من عدوه وهللا أعلم.
ا اْسَتَطْعتمْم( وقول النيب صلى عات ُيكن أن تؤخذ من قوله تعاىل )فَاتَـّقموا اَّللََّ مَ الشيخ: كل هذه التفري

 وسلم )إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم(.هللا عليه وعلى آله 
السائل: لو أن إنساانً صلى قاعدًا يستطيع القيام العتقاده أنه يسقط عنه القيام جهل أن القيام جيب 

 حلال فهل يعيد صالته؟عليه يف هذه ا
 عليه هل نقول إذا كان ذلك يف الوقت فليعدها ألن النيب صلى هللاالشيخ: هذا ينبين على العذر ابجل

 وسلم أمر املسيء يف صالته أن يعيد صالته احلاضرة وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه ال يعيد.
ل جيوز اآلن صالة الفرض على وسائل السائل: يف احلديث )وكان يصلي على راحلته إال املكتوبة( فه

 يقيم الصالة؟ النقل إذا استطاع أن
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الشيخ: إن الصالة على الدواب اآلن غري يعين مثل السيارات اآلن ُيكن اإلنسان يصلي وأييت جبميع 
لة ويقوم يف حمل القيام ويركع األركان والشروط فإذا كان ُيكن أن يصلي على السيارة ويستقبل القب

من الصالة على الراحلة فيما سبق أن ويسجد فال أبس كالصالة يف السفينة وال فرق ألن العلة 
ن السجود فكان الصالة عليها صالة ضرورة اإلنسان ال يتمكن من الوقوف وال من الركوع وال م

جيب أن يقف حىت يصلي إذا وإذا كان ال يستطيع الصالة على السيارة نقول انتظر حىت تقف و 
 خاف فوت الوقت.
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 ابب
 صالة اخلوف

لكفار والبغاة واحملاربني وال جتوز يف حمرم ألهنا ة اخلوف يف كل قتال مباح كقتال االقارئ: جتوز صال
 رخصة فال تستباح ابحملرم كالقصر.

 
من ابب إضافة الشيء إىل سببه يعين ابب الصالة اليت  ابب صالة اخلوفله رمحه هللا الشيخ: قو 

مباحاً كقتال الكفار ومراده احملاربون  سببها اخلوف، اخلوف من العدو مث ذكر أنه البد أن يكون القتال
م وإن خيف نه جيوز قتاهلفأما الذين بيننا وبينهم عهد أو ذمة فقتاهلم حرام إال إذا نقضوا العهد فإ

نقض العهد فإننا ننبذ إليهم العهد على سواء وقد مر علينا أن املعاهدين ينقسمون إىل ثالثة أقسام 
فاملستقيم نستقيم له )َفَما اْستَـَقامموا َلكمْم فَاْسَتقِّيمموا هَلمْم( مستقيمون وخائنون ومن خيف خيانتهم 

على سواء، البغاة مجع ابغي وهم الذين واخلائن قد انتقض عهده والذين ختاف خيانته ننبذ إليه 
خيرجون على اإلمام بتأويل سائغ يعين خيرجون على ويل األمر فيقاتلونه وهلم شبهة وهذا معىن قول 

تأويل سائغ فهؤالء يباح قتاهلم حىت يرجعوا إىل الصواب ومن ذلك قوله تعاىل )َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ الفقهاء ب
نَـهمَما فَإِّْن بـََغْت إِّْحَدامهمَا َعَلى اأْلمْخَرى فـََقاتِّلموا الَّيتِّ تـَْبغِّي َحىتَّ َتفِّيَء مَِّن اْلممْؤمِّنِّنَي اقْـتَـتَـلم  وا فََأْصلِّحموا بـَيـْ

طِّنَي( وهؤالء طائفتان  إِّىَل َأْمرِّ اَّللَِّّ  طموا إِّنَّ اَّللََّ حيمِّبُّ اْلممْقسِّ ْلَعْدلِّ َوَأْقسِّ نَـهمَما ابِّ فَإِّْن فَاَءْت فََأْصلِّحموا بـَيـْ
ج بعضهما على بعض وصار يقاتل بعضهم بعضاً فمن بغى من الطائفتني وجب علينا قتاله وكذلك خر 

هم الذين يقطعون الطرق وال نتمكن منهم إال من بغى على اإلمام وجب علينا قتاله الثالث احملاربون و 
نتمكن من بقتال هؤالء مل خيرجوا على اإلمام لكنهم خرجوا على الناس وصاروا يقطعون الطريق ومل 



القضاء عليهم إال ابلقتال فاملهم أنه البد أن يكون القتال مباحاً وعلل املؤلف ذلك بقوله ألنه رخصة 
 والرخصة ال تستباح ابملعصية.

 ائل: من خاف على املال يف بيته من السرقة كيف يصلي؟الس
 الشيخ: يصلي على حسب حاله.

 ويل سائغ؟السائل: البغاة هلم أتويل سائغ، وإذا ليس هلم أت
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 الشيخ: يقول العلماء إذا اختل شرط من الشروط فهم خوارج يعاملون معاملة اخلوارج.
 الشديد جيوز أن يصلي هبم على الصفة اليت صالها غريالقارئ: واخلوف على ضربني شديد وغريه ف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أمحد رضي هللا عنه األحاديث اليت جاءت يف صالة اخلوف كلها 
أحاديث جياد صحاح وهي ختتلف فأقول إن ذلك كله جائز ملن فعله إال أن حديث سهل بن أيب 

 ة أو سبعة تروى فيها كلها جائز فنذكر الوجوه اليت بلغنا.ستخيثمة أنكى يف العدو فأان أختاره وقال 
الشيخ: يف هذا خطأ حنوي ما هو؟ بلغنا الصواب بلغتنا والتأنيث هنا واجب ألنه ضمري وقد قال ابن 

 مالك:
رِّ  ٍل أو ممْفهٍِّم َذاَت حِّ  وإمنا تلزمم فِّعَل ممْضَمرِّ ... ممتَّصِّ

هللا عليه وعلى آله وسلم على وجوه متنوعة فهل ى تبني لنا أن صالة اخلوف وردت عن النيب صل
هذه الوجوه تتبع املصلحة أو هي على التخيري مطلقا؟ اجلواب تتبع املصلحة ألن بعضها قد ال يكون 
من املصلحة بل قد يكون متعذرًا أن تقام صالة اخلوف على هذا الوجه إال على وجه اإللقاء ابلنفس 

أيب حثمة أواًل أنه أنكى ابلعدو كما قال والثاين أنه موافق  بنإىل التهلكة واختياره حديث سهل 
لظاهر القرآن فإنك إذا قرأت حديث سهل رضي هللا عنه وقرأت اآلية وجدت أنه أقرب الصفات إىل 

 ما ذكره هللا يف كتابه.
القارئ: فالوجه األول منها: ما روى صاحل بن خوات عمن صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم 

ت الرقاع صالة اخلوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى ابليت معه ركعة مث ثبت ذا
قائماً فأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت 

 ذيبقيت من صالته مث ثبت جالساً وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم متفق عليه فهذا حديث سهل ال
 اختاره أمحد.
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همْم َمَعَك َوْلَيْأخمذموا َأْسلَِّحتَـهمْم فَإَِّذا  نـْ الشيخ: هذا إذا أتملته وجدته مطابقاً لآلية قال )فـَْلتَـقمْم طَائَِّفٌة مِّ
يمَصلُّوا َمَعَك ْلَيكمونموا مِّْن َورَائِّكمْم َوْلَتْأتِّ طَائَِّفٌة أمْخَرى مَلْ يمَصلُّوا فـَلْ َسَجدموا( يعين أمتوا صالهتم )فَـ 

ْذرَهمْم َوَأْسلَِّحتَـهمْم( وهذا من حسن الرتت يب ومن كمال العدل ألن الطائفة األوىل أدركت َوْلَيْأخمذموا حِّ
رى األوىل أدركت فضيلة تكبرية مع النيب صلى هللا عليه وسلم فضيلة والثانية أدركت فضيلة أخ

ا جعل هللا تعاىل الثانية هي اليت صلت مع اإلحرام والثانية أدركت فضيلة التشهد والتسليم وهلذ
 يمَصلُّوا فـَْليمَصلُّوا َمَعَك( األوىل يعترب فاهتا شيء من الصالة وهي الركعة الرسول )َوْلَتْأتِّ طَائَِّفٌة أمْخَرى ملَْ 

يفتها شيء يف الواقع ألن النيب صلى هللا عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية حىت والطائفة الثانية مل 
الفت الركعة وسلم هبم ويف هذا دليل على سهولة الشريعة اإلسالمية ألن صالة اخلوف هذه خ قضت

 غريها من الصلوات من وجوه:
 الوجه األول أن الطائفة األوىل انفردت عن اإلمام وسلمت قبله.

 الطائفة الثانية قضت ما فاهتا قبل أن يسلم. والثاين أن
انية يلزمه أن يطيلها أكثر من الركعة األوىل ألنه سينتظر قضاء ومنها أيضاً أن اإلمام يف الركعة الث

كعة مث ذهاهبم مث جميء الطائفة الثانية مث دخوهلا يف الصالة وقراءهتا الفاحتة فهو الطائفة األوىل للر 
ية أكثر من األوىل مع أن القاعدة يف الصلوات أن الركعة الثانية أقصر من سوف يطول الركعة الثان

 األوىل.
 ابة أم عام؟لسائل: املؤلف رمحه هللا ذكر اإلمام أمحد وقال رضي هللا عنه فهل الرتضي خاص ابلصحا

الشيخ: ال، عام بنص القرآن لكن ختصيص رجل معني جرت عادة العلماء أهنم ال خيصون إال 
 فقط ولكن ليس حراماً أن تقول رضي هللا عن فالن.الصحايب 
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تفريقهم طائفتني كل طائفة ثالثة فأكثر ويقرأ اإلمام  يف املسلمني كثرة ُيكن القارئ: ويشرتط أن يكون
يف حال االنتظار ويطيل حىت يدركوه ألن الصالة ليست حمالً للسكوت وتكون الطائفة األوىل يف 

حكم السهو  حكم االئتمام قبل مفارقته إن سها حلقهم حكم سهوه وسجدوا له وإن سهوا مل يلحقهم



نفردين ال يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا ألهنم منفردون وأما ون فإذا فارقوه صاروا مألهنم مأموم
الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها يف مجيع الصالة ما أدركوه معه وما مل يدركوه كاملسبوق وال 

ون به حكماً ألهنم يلحقهم حكم سهوهم يف شيء من صالهتم ألهنم إن فارقوه فعاًل فهم موئتم
عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه فإن سجد قبل إمتامه سجدوا معه  ون بسالمه فإذا قضوا مايسلم

ألنه إمامهم فلزمهم متابعته وال يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد ألهنم مل ينفردوا عن اإلمام 
 فال يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه خبالف املسبوق.

فنقول الراجح أنه إن سها فيما أدركوه  الطائفة األوىل أو ال؟ يف سجود السهو هل يلحق الشيخ: هذا
حلقهم وإن سها بعد أن فارقوه مل يلحقهم أما الطائفة الثانية فتلزمهم متابعته يف كل حال سواء أدركوا 

 سهوه أم مل يدركوه.
 

 فصل
بكرة قال الة كاملة كما روى أبو القارئ: الوجه الثاين أن يقسمهم طائفتني يصلي بكل طائفة ص

صلى هللا عليه وسلم يف خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم إبزاء العدو  صلى رسول هللا
فصلى ركعتني مث سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحاهبم مث جاء أولئك فصلوا خلفه 

كعتني رواه بعاً وألصحابه ركعتني ر فصلى هبم ركعتني مث سلم فكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أر 
 أبو داود.

لشيخ: صلى أربعاً لكن غري متواصلة يعين صلى بطائفة ركعتني وبطائفة ركعتني فيكون صالته ا
 ابلطائفة الثانية صالة متنفل وخلفه مفرتض.

 
 فصل
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القارئ: الوجه الثالث أن يصلي هبم كاليت قبلها إال أنه ال يسلم إال يف آخر األربع كما روى جابر 
ت الرقاع فنودي ابلصالة فصلى أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا يف ذا قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطائفة ركعتني مث أتخروا وصلى ابلطائفة األخرى ركعتني فكانت 
 لرسول هللا صلى كانت لرسول هللا أربع ركعات وللقوم ركعتان رواه البخاري.



صلى هللا عليه وسلم  ق بني هذا الوجه والذي قبله؟ أن األول فيه تسليم لرسول هللاالشيخ: ما الفر 
أما هذا ال، إذاً قوله )ما فاتكم فأمتوا( يستثىن منه هذه الصفة من صالة اخلوف فإن القوم املتأخرين 

 قد فاهتم ركعتان ومع ذلك ال يؤمرون بقضائهما.
 أيكلها احلفا فصاروا جيعلون عليها رقاعاً وقاية. وذات الرقاع هذه غزوة قبل جند كانت أرجلهم

 
 فصل

رئ: الوجه الرابع ما روى عبد هللا بن عمر قال صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة القا
اخلوف يف بعض أايمه فقامت طائفة معه وطائفة إبزاء العدو فصلى ابلذين معه ركعة مث ذهبوا وجاء 

 الطائفتان ركعة ركعة متفق عليه فهذا الوجه جوز أمحد رضي هللا اآلخرون فصلى هبم ركعة مث قضت
عنه الصالة به واختار حديث سهل ألنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصالة وأنكى يف العدو أما 

 يمَصلُّوا الكتاب فقوله تعاىل )َوإَِّذا كمْنَت فِّيهِّْم فََأَقْمَت هَلممم الصَّالَة( وقوله )َوْلَتْأتِّ طَائَِّفٌة أمْخَرى ملَْ 
ه وأن الطائفة األوىل قد صلت مجيع صالهتا وال يتحقق فـَْليمَصلُّوا َمَعَك( ظاهره أن مجيع صالهتا مع

هذا يف هذا الوجه وأما االحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صالهتا وتتمكن من 
هي يف حكم الصالة ال الضرب والكالم والتحريض وغري ذلك ويف هذا الوجه تنصرف كل طائفة و 

 ركب وذلك عمل كثري يفسدها.تتمكن من ذلك وال خيلو من أن متشي أو ت
الشيخ: يفسدها يعين يف غري هذه احلال يعين لو احتاجوا إىل مشي طويل أو ركوب فإن صالهتم ال 

 تبطل لوجود الضرورة إىل ذلك.
 

 فصل
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افوا  لقبلة حبيث ال خيفى بعضهم على املسلمني ومل خيالقارئ: الوجه اخلامس إذا كان العدو يف جهة ا
يه وسلم صالة اخلوف فصففنا كمينا صلى هبم كما روى جابر قال شهدت مع رسول هللا صلى هللا عل

خلفه صفني والعدو بيننا وبني القبلة فكرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكربان مجيعا مث ركع وركعنا 
عنا مجيعا مث احندر ابلسجود والصف الذي يليه وقام الصف املؤخر يف حنر مث رفع رأسه من الركوع ورف

م السجود وقام الصف الذي يليه احندر الصف العدو فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسل



املؤخر ابلسجود وقاموا مث تقدم الصف املؤخر وأتخر الصف املقدم مث ركع رسول هللا صلى هللا عليه 
ا مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا مث احندر ابلسجود والصف الذي كان يليه وسلم وركعنا مجيع

ملؤخر يف حنور العدو فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم مؤخرًا يف الركعة األوىل وقام الصف ا
السجود وقام الصف الذي يليه احندر الصف املؤخر ابلسجود فسجد مث سلم النيب صلى هللا عليه 

 منا مجيعا أخرجه مسلم.وسلم وسل
 الشيخ: هذه الصورة معروفة اآلن العدو قَِّبل القبلة صفهم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

صفني فكرب هبم مجيعاً وركع هبم مجيعاً وسجد ومعه الصف األول مث قام فسجد الصف املؤخر وعلى 
وياًل أو قصريا؟ طويالً ألهنم مل هذا فيكون قيامهم بني الركوع والسجود أعين الصف املؤخر يكون ط

الصف املقدم يسجدوا إال بعد أن سجد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ورفع فلما قاموا أتخر 
وصار يف مكان الصف املؤخر وتقدم الصف املؤخر وصار يف مكان الصف املقدم أواًل وفعلوا يف 

ليل على جواز العمل وإن كثر يف صالة اخلوف الركعة الثانية كما فعلوا يف الركعة األوىل ويف هذا د
م جعل الصف املقدم مؤخراً للضرورة إليه وفيه كمال العدل بني املصلني ألن النيب صلى هللا عليه وسل

 واملؤخر مقدماً لئال يقول الصف املؤخر إن هؤالء فضلوان يف الصف املقدم يف الركعتني مجيعاً.
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وسلم أربع ركعات بدون سالم هل حيمل على  صالة النيب صلى هللا عليهالسائل: يف الوجه الثالث 
 أنه سلم بعد ركعتني محل املطلق على املقيد؟

 نت أربع ركعات ولقومه ركعتان.الشيخ: ال، ألنه صريح كا
 السائل: هل يفعل الوجه اخلامس لو مل يكن العدو جتاه القبلة؟

 إذا كان العدو جتاه القبلة. الشيخ: ال ما يصح وليس هناك فائدة منها إال
القارئ: فهذه األوجه اخلمسة جائزة ملن فعلها وال نعرف وجهاً سادساً غري ما روى ابن عباس قال 

 صلى هللا عليه وسلم بذي قرد صالة اخلوف واملشركون بينه وبني القبلة فصف صفاً صلى رسول هللا
ىل مصاف هؤالء ورجع هؤالء إىل مصاف خلفه وصفاً موازي العدو فصلى هبم ركعة مث ذهب هؤالء إ

هؤالء فصلى هبم ركعة مث سلم فكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتان وهلم ركعة ركعة رواه 
م وكالم أمحد يقتضي كون هذا من الوجوه اجلائزة إال أن أصحابه قالوا ال أتثري للخوف يف عدد األثر 

 الركعات فيدل على أن هذا ليس مبذهب له.



يخ: والصواب ما دلَّ عليه عموم كالم اإلمام أمحد أن كل وجه صح عن الرسول صلى هللا عليه الش
لكن الحظوا أننا ذكران فيما سبق أواًل أنه ليست وسلم يف صفة صالة اخلوف فإن الصالة به جائزة و 

ز يف حال املسألة على سبيل التخيري ولكنها على سبيل املصلحة فقد جيوز هذا الوجه يف حال وال جيو 
أخرى فحديث جابر الذي مران قريباً ال جيوز إذا كان العدو خلف ظهوران أي فائدة أن نصطف 

 ألول قائماً ال فائدة من هذا.صفني ويصلي بنا اإلمام مث يبقى الصف ا
* )هنا يوجد سقط يف قراءة املنت والشرح من قوله: )فصل( فإن صلى املغرب على حديث سهل ... 

  تكرب الطائفة وتدخل معه(( إىل قوله: )مث
القارئ: فإذا جلس للتشهد اآلخر هنضت لقاء ما فاهتا ومل تتشهد معه ألنه ليس مبوضع تشهدها 

عه إذا قلنا إهنا تقضي ركعتني متواليتني لئال يفضي إىل وقوع مجيع الصالة بتشهد وحيتمل أن تتشهد م
 واحد.
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تشهد ويثبت قائماً وىل تصلي ركعتني معه وأنه يقوم بعد الالشيخ: والصحيح يف هذا أن الطائفة األ
تني تقرأ يف األوىل بسورة حىت تعود الثانية فإذا صلت معه الركعة وجلس للتشهد قامت فقضت ركع

مع الفاحتة مث تتشهد ألن الصحيح أن ما يقضيه هو آخر صالته مث تقوم وأتيت ابلركعة الثالثة بفاحتة 
لم اإلمام هبا فتكون الطائفة األوىل امتازت إبدراك ركعتني والثانية امتازت الكتاب فقط مث جتلس ويس

وسلم )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة( إبدراك مجيع الصالة لقول النيب صلى هللا عليه 
 واألوىل أدركت ركعتني لكن انصرافها قبل سالم اإلمام انصراف أبمر هللا فتثاب عليه.

 ق بني ما رجحناه وبني كالم املؤلف رمحه هللا؟السائل: ما الفر 
أحد الوجهني وعلى  الشيخ: املؤلف يقول إن الطائفة الثانية إذا قامت تصلي ركعتني متواليتني على

الوجه الثاين تصلي ركعتني بتشهدين لكن تقرأ يف كلتا الركعتني سورة مع الفاحتة وحنن نقول تصلي 
 لثالثة وهي الثانية املقضية ابلفاحتة فقط.ركعتني بتشهدين وتقرأ يف الركعة ا

 
 فصل

ت هلم الصالة( وألهنا القارئ: وجيوز صالة اخلوف للمقيمني لعموم قوله تعاىل )وإذا كنت فيهم فأقم
حالة خوف فأشبهت حالة السفر ويصلي بكل طائفة ركعتني وتتم الطائفة األوىل ابحلمد هلل يف كل 



وسورة ويف موضع مفارقة الطائفة األوىل له وجهان على ما ذكران يف ركعة والطائفة األخرى ابحلمد هلل 
 املغرب.

فارقه مىت؟ إذا قام إىل الثالثة فيه وجهان كما الشيخ: يعين هل تفارقه وهو يف التشهد األول أو ت
 سبق.

 القارئ: وإن صلى بطائفة ثالث ركعات وابألخرى ركعة أو صلى املغرب ابألوىل ركعة وابلثانية ركعتني
 جاز ألنه مل يزد على انتظارين ورد الشرع هبما.
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الشيخ: لكن ينبغي أن يقيد هذا مبا إذا مل خيالف اجليش فإن خالف وقال نريد أن تصلي بنا كما ورد 
ذا خبس هلا يف الواقع فيقيد هذا فإنه يلزمه أن يصلي كما ورد ألن كونه يصلي ابألوىل ركعة واحدة ه

سنة وال نسمح حبقنا إن كان  حيصل معارض فإن حصل معارض وقال نريد أن تطبق الالكالم مبا إذا مل
 لنا حق فإنه يتبع هذا املعارض.

القارئ: وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثالث فرق يف املغرب صحت صالة األوىل 
رد الشرع مبثله وصالة الثالثة اه لعذر وبطلت صالة اإلمام لزايدته انتظاراً مل يوالثانية ألهنما فارقت
ا مبن صالته ابطلة وقال ابن حامد إن مل يعلما ببطالن صالته صحت صالهتما والرابعة القتدائهم

 للعذر فأشبه من صلى وراء حمدث جيهل هو واإلمام حدثه.
 الشيخ: أواًل هذا الكالم عليه مؤاخذاتن:

فرق مطلقا وليس كذلك بل يقيد هذا مبا إذا مل  ؤاخذة األوىل ظاهر كالمه أنه جيوز أن يفرقهم أربعامل
هناك ضرر فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق حبيث تقل الفرقة وتكون صغرية ابلنسبة  يكن

ستجتمع مع ملقابلة العدو فإن هذا ُينع وإن كان هي يف الواقع مل تكن صغرية إىل ذاك احلد ألهنا 
 إحدى الفرق الثالث.

لشرع فيقال وهذا االنتظار الذي مل وله إن صالة اإلمام تبطل ألنه انتظار مل يرد به ااملؤاخذة الثانية ق
يرد به الشرع زايدة تطويل الركن وزايدة تطويل الركن جائز حىت وإن مل يكن يف صالة اخلوف فلو 

فضل ر من األوىل لكان هذا غري مبطل للصالة وإن كان األأطال اإلنسان القيام يف الركعة الثانية أكث
ة إذا كان من املصلحة أن يفرقهم أربع فرق أن تكون األوىل أطول فالصحيح أن ينظر للمصلح



 فليفعل وتصح صالته مع الطوائف األربع كلها.
 السائل: إذا كان يف صالة اخلوف إمام ومأموم واحد كأن حياصرمها العدو؟
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قول كرب مع اإلمام واركع مع اإلمام وارفع مع الشيخ: إمام ومأموم إذا كان البد أن ينتظر املأموم ن
ام اسجد مث قم معه يف الثانية وهذه وعند السجود تبقى تنتظر ال أييت العدو مث إذا قام اإلماإلمام 

 مسألة فرضية.
 السائل: مصلحة تفريقهم أربع فرق ليست واضحة ألن املصلحة يف جعلهم فرقتني؟

ياانً قد يكون يف تفريقهم أربع فرق مصلحة إذا كان العدد  الشيخ: وهذه ابرك هللا فيك قد حتدث أح
العدو مثل ما فعل القعقاع بن عمرو يف غزوه كبريًا وتفريقهم أربع فرق قد تتغري به الوجوه عند 

للفرس صار يرحل يعين اجليش يقابل العدو وبعضهم يذهب من بعيد أييت كأنه مدد جديد فيهابه 
 ن اآلن يتصورها اإلنسان حىت تقع فعاًل.العدو املهم أن املصلحة ما ُيك

 
 فصل

من مفارق إمامه أو اترك القارئ: فإن صلى صالة اخلوف من غري خوف مل تصح ألهنا ال تنفك 
متابعته أو قاصر مع إمتام إمامه أو قائم للقضاء قبل سالمه وكل ذلك مبطل إال مع العذر إال أن 

 .يصلي بكل طائفة صالة اتمة على حديث أيب بكرة
الشيخ: وهذا يرد إذا كان يصلي صالة اتمة على حديث أيب بكرة يبقى فيه مشكلة على املذهب أن 

ة سوف أتمت مبتنفل وهي مفرتضة وعلى القول الصحيح أنه جيوز للمفرتض أن يصلي الطائفة الثاني
ة ألن خلف املتنفل هذا ُيكن ويرد أيضاً على هذا القول أنه سيفرق القوم إىل مجاعتني وهذا بدع

الواجب اجتماع القوم على إمام واحد بصالة واحدة إال لعذر فعلى كل تقدير نقول إنه ال ينبغي حىت 
 نا بصحة صالة املفرتض خلف املتنفل فإنه سريد علينا حمذور آخر وهو تفريق اجلماعة الواحدة.لو قل

 
 فصل

 لكان شرطاً كالسرتة. القارئ: قال أصحابنا ال جيب محل السالح يف صالة اخلوف ألنه لو وجب
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الشيخ: قال املؤلف رمحه هللا قال أصحابنا وهذا من ابب الورع أن ينسب القول إىل قائله ويفهم من 
ي أن الصحيح أنه جيب محل هذا التعبري أن املؤلف رمحه هللا ال يرى هذا الرأي وهو الصحيح أ

ه هبا إذ أن املقصود منه املدافعة عن النفس السالح جيب وليس شرطاً لصحة الصالة ألنه ال عالقة ل
ن يكون كالسرتة السرتة جتب ألنه لو جترد اإلنسان منها لكان عرايانً فال عالقة له ابلصالة وال ُيكن أ

ي يقف بني يدي هللا عز وجل وعورته مكشوفة وهذا ينايف اخلشوع واخلضوع هلل أن يصلي وهو عار 
ن محل السالح يف صالة اخلوف واجب ألن هللا تعاىل قال لكن السالح ال يكون كذلك فالصواب أ

ْذرَهمْم َوَأْسلَِّحتَـهمْم( فالصواب الوجوب وهو )َوْلَيْأخمذموا َأْسلِّ  َحتَـهمْم( وقال يف الطائفة الثانية )َوْلَيْأخمذموا حِّ
 ب محاية النفس مما يعرض هلا من األضرار.دليل على وجو 

عن نفسه كالسيف والسكني ويكره ما يثقله كاجلوشن وما القارئ: ويستحب أن حيمل ما يدفع به 
 ر وما يؤذي به غريه كالرمح متوسطا فإن كان يف حاشية مل يكره.ُينع كمال السجود كاملغف

رط أن ال يؤذي غريه وأن ال خيل بصالته الشيخ: قوله أن حيمل من السالح ما يدفع به عن نفسه بش
رورة إىل محل الثقيل فهل حيمله نقول نعم حيمله ويتصرب على وأن ال يشق عليه لكن إذا قدر أنه يف ض

ىل جانبه يتصرب على األذى ألن املقام مقام دفاع فإذا كان القوم معهم رشاشات املشقة وكذلك من إ
نت تصلي امحل السيف والسكني وما أشبه ذلك صار يف وحنن معنا رشاشات لكن قلنا ال حتمله وأ

اب أنه حيمل من السالح ما يدفع به عن نفسه حبسب احلاجة هذا خطر على املسلمني فالصو 
 والضرورة.
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القارئ: وال جيوز محل جنس وال ما خيل بركن الصالة إال أن خياف وقوع السهام واحلجارة وحنوها به 
وله تعاىل ْلَيْأخمذموا َأْسلَِّحتَـهمْم( وقفيجوز للضرورة وحيتمل وجوب محل السالح لألمر به لقوله تعاىل )وَ 

تمْم َمْرَضى َأْن َتَضعموا َأْسلَِّحَتكمْم( فيدل على اجلناح )َوال جمَناَح َعَلْيكم  ْم إِّْن َكاَن بِّكمْم َأذًى مِّْن َمَطٍر َأْو كمنـْ
 عند عدم ذلك.

هو الصحيح  الشيخ: صار ما ظنناه هو الواقع ابلنسبة للمؤلف أنه يرى وجوب محل السالح وهذا
ضرورة ال جيوز ألنه ال جيوز للمصلي أن س فيجوز عند الضرورة، ومع عدم الوأما محل السالح النج

حيمل شيئاً جنساً وهو يصلي فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم 



ضرورة قلنا إن النجاسة يف  محل أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع مع أنه ليس هناك
 طاهرة وال يكون جنساً حىت ينفصل. ا طاهرة فالبول والعذرة يف البطنمعدهت

السائل: قول املؤلف )ويكره ما يبطله كاجلوشن وما ُينع كمال السجود كاملغفر( هل احلكم على 
 العقال مثله؟

ون إال الذي ينزله حدر هذا الشيخ: العقال ال ُينع كمال السجود هل أحد يرى أهل العقل ما يسجد
ن حيول بينه وبني األرض ما كان متصاًل به وهو مكروه عند نع كمال السجود إال أنه يستلزم أما ُي

 العلماء.
 

 فصل
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القارئ: الضرب الثاين اخلوف الشديد مثل التحام احلرب والقتال ومصريهم إىل املطاردة فلهم أن 
ر الطاقة ويتقدمون ويتأخرون لى قديصلوا كيفما أمكنهم رجااًل وركباانً يومئون ابلركوع والسجود ع

ويضربون ويطعنون وال يؤخرون الصالة عن وقتها وصالهتم صحيحة وإن هرب هرابً مباحاً من عدو 
أو سيل أو سبع أو انر ال ُيكنه التخلص إال ابهلرب أو كان أسريًا خياف الكفار إن صلى أو خمتفياً يف 

قاعداً أو مستلقياً إىل القبلة وغريها ابإلُياء  اً أوموضع خياف أن يمظهر عليه صلى كيفما أمكنه قائم
ابلسفر واحلضر فإن أمن يف صالته أمتها صالة آمن وإن ابتدأها آمناً فعرض له اخلوف أمتها صالة 

 خائف ألنه يبين على صالة صحيحة فجاز كبناء صالة املرض على صالة الصحة.
شديدًا ال ُيكن معه الصالة على الوجوه خلوف الشيخ: هذا الضرب الثاين من صالة اخلوف إذا كان ا

 السابقة فإنه على حالني:
احلال األوىل أن تكون العقول ذاهبة وال يتمكن اإلنسان أن يستحضر شيئاً من صالته ال قليلة وال  

كثرية ففي هذه احلال إن كانت الصالة جتمع إىل ما بعدها ويزول هذا اخلوف قبل خروج وقت الثانية 
بعدها وجوابً وإن كانت ال جتمع ملا بعدها فلهم أن يؤخروها عن وقتها وعلى هذا حيمل ملا  فإهنا جتمع

ما ورد عن بعض الصحابة بعض القواد أهنم أخروا صالة الفجر حىت طلعت الشمس وذلك ألن 
اإلنسان يف هذه احلال ال يستحضر قراءة وال ركوعاً وال سجودًا ألن قلبه طائر قلبه هواء فيؤخر حىت 

 هذه األزمة. تنتهي
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احلالة الثانية: إذا كان ُيكن أن يستحضر لكن ال ُيكن أن يركع ويسجد ويقف للصالة فهذا يصلي  
راً القبلة على حسب حاله كما قال املؤلف على حسب حاله كارًا وفارًا مستقبالً القبلة أو مستدب

ْفتمْم َفرَِّجااًل أَ  ْو رمْكَباانً( ومعلوم أن الراجل اخلائف سوف يقوم مبا يؤمنه لقول هللا تبارك وتعاىل )فَإِّْن خِّ
ذكر املؤلف رمحه هللا أنه إن حصل هذا اخلوف يف أثناء الصالة انتقل إليه وإن  على أي حال كان مث

انتقل إىل صالة آمن كما قلنا يف املريض إذا قدر على القيام يف أثناء زال هذا اخلوف يف أثناء الصالة 
ىل )فَاتَـّقموا اَّللََّ ها قائماً وإذا عجز عن القيام يف أثناء الصالة أمتها قاعدًا لعموم قول هللا تعاالصالة أمت

 َما اْسَتَطْعتمْم(.
 ه ال يستطيع الوضوء؟السائل: إذا استطاع اإلنسان يف احلرب أن يصلي مع حضور القلب لكن

ا عن وقتها إال ما كانت جمموعة الشيخ: إن أمكن تيمم وإن مل ُيكن صلى بغري طهارة وال يؤخره
ا كان ال يستطيع أن أييت ابلركوع والسجود وغري فاألوىل أن يؤخر إذا كان املقصود الطهارة أما إذ

 ذلك فكما قلت لكم إذا كانت جتمع ملا بعدها جيب أن جيمع.
ما ُينع  ئ: وإن رأى سوادًا فظنه عدوا فصلى صالة اخلوف مث ابن أنه غري عدو أو بينه وبينهالقار 

دثه قال أصحابنا وجيوز أن العبور أعاد ألنه مل يوجد املبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى مث علم حب
عفي عن  يصلوا يف شدة اخلوف مجاعة رجااًل وركباان ويعفى عن تقدمهم اإلمام ألجل احلاجة كما

 العمل الكثري وترك االستقبال.
 س صحيح ألن هذا أخل أبركان الصالة وشروطها.الشيخ: واضح وصحيح وال يوجد إشكال والقيا

 و غرقاً هل نقول ينقذه وهو يصلي أم يقطع الصالة؟السائل: لو مسع غواثً أن احرتاقاً أ
 الشيخ: يقطع الصالة ألن هذه ملصلحة الغري.
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 ابب
 صالة اجلمعة

 صلى هللا عليه وسلم القارئ: وهي واجبة ابإلمجاع وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول هللا



ومي هذا يف شهري هذا يف عامي هذا من تركها فقال )واعلموا أن هللا قد افرتض عليكم اجلمعة يف ي
يف حيايت أو بعد مويت وله إمام عادل أو جائر استخفافاً هبا أو جحودًا هلا فال مجع هللا له مشله وال 

 ابرك له يف أمره(.
صَّالةِّ مِّْن ن ألن هللا تعاىل قال )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا نمودَِّي لِّلالشيخ: لو استدل ابآلية لكان أحس

 يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَذرموا اْلبَـْيَع َذلِّكمْم َخرْيٌ َلكمْم(.
ا من شرائط القارئ: وال جتب إال على من اجتمعت فيه شرائط مثانية اإلسالم والبلوغ والعقل ألهن

ن شهاب قال إن النيب صلى هللا عليه التكليف ابلفروع والذكورية واحلرية واالستيطان ملا روى طارق ب
وسلم قال )اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة عبد مملوك أو مرأة أو صيب أو 

هللا عليه وسلم بعرفة  مريض( رواه أبو داود، وألن املرأة ليست من أهل اجلماعات وكان النيب صلى
ا جتب عليه ألهنا فرض عني من الصلوات فوجبت يوم مجعة فلم يصلِّّ مجعة ويف العبد رواية أخرى أهن

 عليه كالظهر واألوىل أوىل للخرب وألن العبد مملوك املنفعة حمبوس على سيده أشبه احملبوس بدين.
فيها والذكورية أيضاً ال إشكال فيها ألن  الشيخ: ننظر إىل الشروط اإلسالم والبلوغ والعقل ال إشكال

 املرأة ليست من ذوات اجلماعة.
حلرية يقول الذي أسقطها عن العبد أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )إال أربعة عبد ا

مملوك( وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن أمحد أهنا جتب عليه ألهنا فرض عني فهي مقدمة على 
ذا ل بعضهم يف هذا وقال إمنا أسقطت عن اململوك من أجل انشغاله حبق سيده فإحق السيد وفصَّ 

أذن له يف ذلك وجبت عليه ألنه من املؤمنني وقد قال هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا نمودَِّي 
 لِّلصَّالةِّ مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ(.
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وأما املسافر فدليله ما ذكره املؤلف رمحه هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم كانت تصادفه اجلمعة يف 
 يصلها قال صلى الظهر وهذا دليل السفر ومل يكن يصليها حىت يف يوم عرفة صادف يوم اجلمعة ومل

حيح أهنا جتب واضح ولكن لو كان املسافر يف مكان تقام فيه اجلمعة فهل جتب عليه أو ال؟ الص
َذا نمودَِّي لِّلصَّالةِّ سواء نوى إقامة أربعة أايم أو أكثر أو أقل لعموم قوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إِّ 

فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَذرموا اْلبَـْيَع( وهو من الذين آمنوا وهلذا لو قيل للمسافر هل أنت مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ 
ذين آمنوا فسيقول نعم نقول ما الذي أخرجك من هذا العموم؟ صلِّّ )فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ من ال



أو ما أشبه ذلك مما يتطلبه السفر فهنا يكون  بَـْيَع( إال إذا خاف فوات رفقة أو أتخراً يف سفرهَوَذرموا الْ 
 معذورًا بسبب سفره ال لفوات األهلية.
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ملشهور من املذهب شيئان الشيء األول السفر والشيء الثاين تيطان ضده على ااالستيطان: االس
عليه اجلمعة هو  اإلقامة ألهنم يقسمون الناس إىل ثالث أقسام مستوطن ومقيم ومسافر فالذي

املستوطن واملسافر ال مجعة عليه واملقيم إن أقيمت مبستوطنني لزمته وإال فال وهو الذي يسمونه جتب 
لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يقول إن تقسيم الناس إىل هذه األقسام الثالثة بدعة  عليه بغريه

يظهر هذا ابملثال من نوى إقامة أكثر يس هناك شيء اثلث و والناس إما مستوطنون أو مسافرون ول
نعقد به من أربعة أايم دون االستيطان فهو على املذهب مقيم وليس مستوطناً وال مسافرًا وهلذا ال ت

اجلمعة وال يكون إماماً فيها وال خطيباً فيها وأما على كالم الشيخ رمحه هللا فيقول هذا الذي نوى 
املطلقة هذا ليس مقيماً بل هو مسافر مث إذا كان يف بلد تقام  ة أايم دون اإلقامةإقامة أكثر من أربع

ذا هو الذي عليه العمل اآلن سواء فيه اجلمعة وحضر أهل البلد وأقاموه إماماً هلم فال أبس بذلك وه
قال له يف الطالب املسافرين أو فيما إذا قدم إنسان إىل بلد وهو من املشايخ الكبار مثاًل أحياانً ي

معة فيصلي هبم اجلمعة فلو جاءان أحد املشايخ مثاًل من مكة أو من املدينة وقلنا صلِّّ بنا صلِّّ بنا اجل
طلة على املذهب ألنه غري مستوطن حىت وإن أراد أن يبقى عندان اجلمعة فصلى بنا اجلمعة فصالتنا اب

املقيم الذي  وطن وعلى هذا فنقولأسبوعاً أو شهراً فإنه ال يصح أن يصلي بنا اجلمعة ألنه ليس مبست
أقام يف بلد وليس يف هذا البلد مستوطنون ال تلزمه اجلمعة ألنه مسافر وال تلزمه اجلمعة إذا مل يكن 

 على املذهب فإن وجد معه مستوطنون فإهنا تلزمه بغريه. معه مستوطنون
 القارئ: السابع انتفاء األعذار املسبقة للجماعة.
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الشيخ: السابع انتفاء األعذار هذه عند العلماء ليست جبيدة ألن انتفاء األعذار معناه انتفاء املوانع 
ة هل السوم شرط لوجوب الزكاة أو عدمه الزكاويفرقون بني الشرط وبني املانع وهلذا اختلفوا يف ابب 

مانع وذكروا يف هذا قولني للعلماء كما حبثها صاحب الفروع رمحه هللا لكن من جهة املعىن العام نقول  



 كل مانع فإنه يشرتط لصحة املمنوع انتفاء ذلك املانع.
ل املصر قريبهم لى أهالقارئ: الثامن أن يكون مقيماً مبكان اجلمعة أو قريباً منه وجتب اجلمعة ع

 وبعيدهم ألن البلد كالشيء الواحد.
الشيخ: حىت قالوا رمحهم هللا جتب على أهل البلد ولو كانوا عن مسجد اجلماعة فراسخ الفرسخ كم 

ميل؟ ثالثة أميال فراسخ أقلها ثالثة تسعة أميال امليل أكثر من الكيلو فيجب على أهل البلد إذا  
 يأتينا إن شاء هللا أنه ال أبس بتعدد اجلمع إذا ضاقت املساجد.لكن سكان البلد واحد أن حيضروا 

 القارئ: وجتب على من بينه وبني اجلامع فرسخ من غريهم.
الشيخ: غري أهل البلد يعين لو كان مثاًل أانس انزلون خارج البلد لكن بينهم وبني اجلامع أقل من 

 الفرسخ فإهنم حيضرون.
نيب صلى هللا عليه وسلم قال )اجلمعة على من مسع النداء( رواه ن الالقارئ: وال جتب على غريهم أل

أبو داود ومل ُيكن اعتبار السماع بنفسه فاعترب مبظنته واملوضع الذي يسمع منه النداء يف الغالب إذا  
 كان املؤذن صيتاً مبوضع عال والرايح ساكنة واألصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتربانه به.

هذا فيكون مساع األذان ابملايكرفون اآلن ال عربة به بل يقدر أبنه ليس هناك مايكرفون  وعلى الشيخ:
 وهلذا اشرتط أن تكون الرايح ساكنة ألن الرايح إذا كانت قوية نقلت الصوت إىل مكان بعيد.

 السائل: هل حتديده ابلفرسخ صحيح؟
ب أنه يسمع النداء من فرسخ الغالالشيخ: هذا مثل ما يقول ألن الرسول علقه بسماع النداء و 

 فأقل.
السائل: هل جيوز شد الرحال إىل صالة اجلمعة ألنه عنده مسجد آخر ويشد الرحال مثالً إىل جامع  

 كبري؟
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الشيخ: إذا كان املقصود البقعة فإن الرحال ال تشد إال إىل ثالثة مساجد وإذا كان املقصود اخلطيب 
 الرحل لطلب العلم جائز.وما يلقيه من العلم فشد 

 
 فصل

 هذه الشروط تنقسم أربعة أقسام:القارئ: و 



أحدها شرط للصحة واالنعقاد وهو اإلسالم والعقل فال تصح من كافر وال جمنون وال تنعقد هبما 
 ألهنما ليسا من أهل العبادات.

عقد اجلمعة مبن الثاين شرط للوجوب واالنعقاد وهي احلرية والذكورية والبلوغ واالستيطان فال تن
هم فيها ألهنم من غري أهل الوجوب فلم تنعقد هبم كالنساء وتصح منهم عدمت فيه وال يصح إمامت

وجتزئهم عن الظهر وحضورها لغري النساء أفضل ألن سقوطها عنهم رخصة فإذا تكلفوا فعلها أجزأهتم  
 كاملريض يتكلف الصالة قائما.

واالستيطان أربعة  االنعقاد وهي احلرية والذكورية والبلوغالشيخ: انتبه للشرط الثاين شرط الوجوب و 
احلرية ضدها الرق فالرقيق ال جتب عليه وال تصح منه الثاين الذكورية ضدها األنوثة فاملرأة ال جتب 
عليها وال تصح منها الثالث البلوغ فالصغري ال جتب عليه وال تصح منه لكن جتزئه االستيطان فغري 

 ه وال جتب عليه لكن لو حضروا أجزأهتم.املستوطن ال تصح من
 السائل: ما وجه تسمية مستوطن ومقيم مع أن املقيم هو صاحب البلد؟

الشيخ: ال ما هو صحيح املقيم هو الذي ليس من أهل البلد لكنه كان مارًا به وأقام فيه لعمل شيخ 
ن جهة النظام يقال اإلسالم يقول ليس هناك فرق لكن هذا تقسيم مصطلح أليس عندان اآلن حىت م

 ن القادمني للبلد لعمل أو وافد فيقسموهنم مواطن ومقيم.فالن مقيم إذا كان م
 السائل: قلنا ال تصح منهم وجتزئهم ما معىن هذا؟

الشيخ: معناه ال تنعقد هبم اجلمعة لو فرضنا أنه يوجد ثالثون مستوطنون وعشرة من هؤالء األصناف 
 فيها وال أن يكون خطيباً.لى من يشرتط األربعني وال تصح إمامتهم األربعة فإهنا ال تقام اجلمعة ع
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القارئ: الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو انتفاء األعذار فلو تكلف املريض احلضور وجبت 
عليه وانعقدت به  عليه وانعقدت به ألن سقوطها كان لدفع املشقة فإذا حضر زالت املشقة فوجبت 

 كالصحيح.
ان اجلمعة فلو كان أهل قرية يسمعون النداء من املصر شرط االنعقاد حسب وهو اإلقامة مبكالرابع 

لزمهم حضورها ومل تنعقد هبم ولو حرج أهل املصر أو بعضهم إىل القرية مل تنعقد هبم اجلمعة ألهنم غري 
 م من أهل الوجوب.مستوطنني هبا والظاهر أهنا تصح إمامتهم فيها ألهن

 



 فصل
ال يصلي الظهر قبل صالة اإلمام ألنه رمبا زال عذره ألفضل ملن مل جتب عليه اجلمعة أن القارئ: وا

 فلزمته اجلمعة.
الشيخ: هذا التعليل ألنه رمبا زال عذره يدل على أنه إذا علم أنه لن يزول عذره كمريض مرض شديد 

أول وقتها كالعادة صالة يف أول وقتها يصلي الظهر يف يعلم أنه ال يزول فإن األفضل أن يصلي ال
ثاًل ال نقول للمرأة انتظري حىت يصلي الناس اجلمعة بل نقول صلي الظهر يف أول وكذلك املرأة م
 وقتها كالعادة.

القارئ: فإن صلى فقال أبو بكر ال تصح صالته لذلك والصحيح أهنا تصح ألنه صلى فرضه فال 
فأشبه تلزمه اجلمعة ألنه أدى فرض الوقت مم فإن زال عذره فقياس املذهب ال تبطل ابالحتمال كاملتي

املعضوب إذا َأَحجَّ عن نفسه مث برئ وإن مل يزل العذر فحضروها كانت هلم نفال لقول النيب صلى هللا 
عليه وسلم أليب ذر )فصلها معهم تكن لك انفلة( رواه مسلم، وألن األوىل أسقطت الفرض فأما من 

ظهر فإن فاتته اجلمعة ة اإلمام مل تصح ألنه ما خوطب ابلليه اجلمعة إذا صلى الظهر قبل صالجتب ع
 أعادها ظهرا ألنه خوطب هبا حينئٍذ.

وإن اتفق أهل بلد على ترك اجلمعة وصلوا ظهرا مل تصح لذلك فإذا خرج وقت اجلمعة لزمهم إعادة 
النيب  رضها أن يصلي الظهر يف مجاعة لقولالظهر وال يكره ملن فاتته اجلمعة أو مل يكن من أهل ف

اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة( متفق عليه فإن خاف صلى هللا عليه وسلم )صالة 
 التهمة استحب اخفاؤها ليدفعها عن نفسه
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الشيخ: هذه اجلملة األخرية مفيدة أن اإلنسان ينبغي أن يدفع عن نفسه هتمة التفريط يف واجب أو 
تت إليه صفية يف معتكفه لنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أهتمة فعل احملرم وأصل ذلك أن ا

وحتدثت عنده ساعة مث خرج عليه الصالة والسالم يشيعها فمر رجالن من األنصار فأسرعا فقال 
)على رسلكما إهنا صفية بنت حيي( قاال سبحان هللا فقال عليه الصالة والسالم )إن الشيطان جيري 

ال شراً( فهذا أصل دفع خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئاً أو قمن ابن آدم جمرى الدم وإين 
اإلنسان عن نفسه التهمة وهناك أيضاً تعليل وهو أن نفسك أمانة فكما أنك تدافع عن عرض أخيك 
فلتدافع عن عرض نفسك أما كون اإلنسان ال يبايل فهذا ال ينبغي لكن إذا وقعت بينه وبني شخص 



 الذي حنن فيه. يت دور العفو وهذا ليس من هذا البابما يوجب أن حيمل عليه فهنا أي
السائل: املعذور إذا صلى الظهر وكان اإلمام قد صلى اجلمعة قبل الزوال وهو قد صلى قبل اإلمام 

 فما حكم صالته؟
الشيخ: ال تصح ألن املعذور الذي ال تلزمه اجلمعة فرضه الظهر والظهر ال تدخل إال ابلزوال وهذا 

ث هذه القضية جملس هيئة كبار العلماء عض األئمة يصلي قبل الزوال مع أنه حبفيه لبس ألن ب
 وأصدروا أمرًا أبنه ال أييت اخلطيب قبل الزوال.

 
 فصل

 القارئ: ويشرتط لصحة اجلمعة أربعة شروط أحدها الوقت فال تصح قبل وقتها وال بعده ابإلمجاع.
 ط.لنا إن الوقت شرط وأن دخول الوقت شر الشيخ: وأما غريها فيشرتط دخول الوقت وفرق بني قو 
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القارئ: وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغري خالف فأما أوله فذكر القاضي أهنا جتوز يف وقت العيد 
هب إىل أهنا كصالة العيد حلديث ألن أمحد قال يف رواية عبد هللا جيوز أن يصلي اجلمعة قبل الزوال يذ

بت بن حجاج عن عبد هللا بن سيدان قال شهدت اجلمعة مع أيب وكيع عن جعفر بن برقان عن اث
ر فكانت صالته وخطبته قبل انتصاف النهار وشهدهتا مع عمر بن اخلطاب فكانت صالته بك

ن هللا عليهم أمجعني وخطبته إىل أن أقول قد انتصف النهار مث صليتها مع عثمان بن عفان رضوا
النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك وال أنكره وهذا نقل  فكانت خطبته وصالته إىل أن أقول قد زال

وعن جابر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي اجلمعة فنذهب إىل مجالنا فنرحيها  لإلمجاع
ين وقال اخلرقي جيوز فعلها يف حني تزول الشمس رواه مسلم وألهنا صالة عيد فأشبهت صالة العيد

األفضل امسة فمفهومه أهنا ال جيوز قبل ذلك ألن ما رويناه ختتص به و الساعة السادسة ويف نسخٍة اخل
فعلها عند زوال الشمس صيفاً وشتاًء ال يقدمها إىل موضع اخلالف وال يؤخرها فيشق على الناس ملا 

ى هللا عليه وسلم إذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع روى سلمة بن األكوع قال كنا جنمِّّع مع النيب صل
ا مجعة فظاهره أنه يعترب عليه فإن خرج الوقت وهم فيها فقال أمحد من أدرك التشهد أمتهالفيء متفق 

الوقت يف مجيعها إال السالم ألن الوقت شرط فيعترب يف مجيعها كالوضوء وقال اخلرقي إن دخل وقت 
ماعة يف عة ألنه شرط خيتص ابجلمعة فال يعترب يف الركعة الثانية كاجلالعصر وقد صلوا ركعة أجزأهتم مج



و يستأنف على وجهني بناًء على املسبوق حق املسبوق وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهراً أ
أبكثر من ركعة وقال القاضي مىت تلبس هبا يف وقتها أمتها مجعة قياساً على سائر الصلوات فإن شرع 

ري يف اجلمعة مل خروج الوقت أمتها مجعة ألن األصل بقاؤه وإن ضاق الوقت عما جيفيها مث شك يف 
 يكن هلم فعلها.
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الشيخ: والصواب أن العربة يف ذلك ابلركعة مىت أدركوا ركعة من وقتها أمتوها مجعة وإن أدركوا أقل 
سلم )من أدرك ركعة من الصالة من ذلك أمتوها ظهرًا لعموم قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله و 

 فقد أدرك الصالة(.
 ح يف جميء اإلمام وصالته وخطبته قبل الزوال؟السائل: ما الراج

 أييت قبل الزوال ألن األئمة الثالثة كلهم يقولون ال تصح قبل الزوال وهي رواية الشيخ: الراجح أنه ال
ر يقول نصلي مث نذهب إىل عن أمحد أيضاً وهذا غري متعارض مع حديث جابر ألن حديث جاب

ل الشمس حيتمل أهنا عائدة على قوله نصلي وحيتمل أهنا رحالنا فنرحيها حني تزول الشمس وحني تزو 
ه نرحيها وعلى هذا فيكون الفرق أقل من الساعة نصف ساعة وحنوه أما من وقت صالة متعلقة بقول

 العيد فهذه بعيدة.
 ة بعد الزوال؟السائل: لو خطب اخلطبة قبل الزوال والصال

بد من الزوال يقولون البد اخلطبة والصالة بعد الشيخ: ال أبس إن شاء هللا املذهب الذين يقولون ال
 الزوال.

ض الذين يف الغرب ال يستطيعون حضور صالة اجلمعة بعد الزوال لوجود حماضرات السائل: بع
 دراسية بعد الزوال فهل جيوز هلم الصالة قبل الزوال؟

 هر أن مثل الساعة قبل الزوال ال تضر إن شاء هللا.الشيخ: الظا
 

 فصل
ه من حجر أو طني او لنب لشرط الثاين أن يكون يف قرية مبنية مبا جرت العادة ببناء القرى بالقارئ: ا

أو قصب جمتمعة البناء مبا جرت به العادة يف القرية الواحدة يسكنها أربعون من أهل اجلمعة سكىن 
ذلك ال  ا صيفاً وال شتاًء فأما أهل اخليام وبيوت الشعر فال مجعة هلم ألنإقامة ال يضعنون عنه



أيمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم ينصب لالستيطان ولذلك كانت قبائل العرب حول املدينة فلم 
جبمعة وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض أو متفرقة تفرقاً مل جتر به عادة مل تصح فيها 

 اجلمعة.
بنائه ببناء القرى به من حجر أو الشيخ: هذا الشرط الثاين أن تكون يف قرية مبنية مبا جرت العادة ب

 احلجر واضح والطني كيف يبىن به إال بلنب؟ طني أو لنب أو قصب جمتمعة البناء
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كانوا يف األول يبنون ابلطني فيجعلونه عروقاً يعين يبين مثاًل نصف مرت فإذا يبس بىن عليه مث كلما 
ول أو قصب القصب: نوع من اللنب يق يبس بىن عليه وهذا أقوى من اللنب مث صاروا يبنون من

العيدان تبىن به املنازل يف بعض اجلهات واملهم أن املدار يف ذلك إىل العادة والعرف ما عد مسكناً 
فإنه معترب وتكون القرية مبنية به والبد أيضاً أن تكون جمتمعة البناء مبا جرت به العادة يف القرية 

سافة بيت آخر وبعد مسافة بيت آخر هذه ما هي يت وبعد مالواحدة فإن كانت متفرقة مثالً هذا ب
قرية لكن إذا كانت جمتمعة مبا جرت به العادة فإهنا قرية والبد أيضاً أن يكون أهلها من أهل اجلمعة 
يسكنوهنا سكىن إقامة وأهل اجلمعة سيأتينا إن شاء هللا بياهنم أنه كل ابلغ عاقل حر ذكر مستوطن 

مون لعمل مَّا كما يفعله بعض الشركات تبين مقراً _ يعترب قرية فيه أانس مقي وعلى هذا فلو كان فيها
أكثر من مخسمائة نفر _ على جانب اخلطوط إذا كانت تعمل يف إصالح اخلط ويبقون يف هذا ملدة 

ستة أشهر أو أكثر لكنهم مل يستوطنوا فيه فهؤالء ال مجعة عليهم وال تصح اجلمعة منهم يعين ال 
ة ألهنم ليسوا يف قرية هذه مقر ما داموا حمتاجني إليه مث يرتكونه كما يوجد اآلن موا اجلمعيصح أن يقي

 يف بعض الطرقات اليت انتهى إصالحها.
وقال فأما أهل اخليام وبيوت الشعر فال مجعة هلم ألن ذلك ال ينصب لالستيطان مث استدل لذلك 

لنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أيمرهم ا أبن القبائل قبائل العرب حول املدينة يف خيامهم فلم
 ابجلمعة.

السائل: يف بعض املعسكرات اخليام يف الصحراء وينصبون خياماً أو كرماانت مثل الغرف فيمكثون  
 كثريًا يف الصحراء إلخراج البرتول مثاًل وفيه عمال كثري؟

 الشيخ: ما تقام فيهم اجلمعة حىت يستوطنوا.



يف مكان وكان قريب منهم بلدة تقام فيها اجلمعة وذاك على  ن يعملونالسائل: لو كان أانس اآل
 حسب العمل أهنم ال ينصرفون يف وقت اجلمعة هل هلم أن يصلوا يف مقرهم؟

(2/189) 

 

الشيخ: ال يصلوا اجلمعة لكنهم إذا كان بينهم وبني مكان إقامة اجلمعة أكثر من فرسخ فال مجعة 
  نـَْفساً إِّالَّ ومْسَعَها(.طيعون حسب وقت العمل )ال يمَكلِّّفم اَّللَّم عليهم ولو كان أقل لكن ما يست

القارئ: فإن اجتمعت هذه الشروط يف القرية وجبت اجلمعة على أهلها وصحت هبا ألن كعباً قال 
أسعد بن زرارة أول من مجع بنا يف هزم النبيت من حرة بين بياضة يف نقيع يقال له نقيع اخلضمات 

ميل من املدينة وألن هذا بناء استوطنه أربعون قال اخلطايب حرة بين بياضة قرية على  رواه أبو داود
من أهل اجلمعة فوجبت عليهم كأهل املصر وجتوز إقامة اجلمعة فيما قارب البنيان من الصحراء 

حلديث أسعد بن زرارة فإن خربت القرية فالزموها عازمني على إصالحها ومرمتها فحكمها ابق وإن 
 ا على النقلة عنها زال االستيطان.عزمو 

 
 لفص

القارئ: الشرط الثالث اجتماع أربعني ممن تنعقد هبم اجلمعة وعنه تنعقد بثالثة ألنه مجع تنعقد هبم 
اجلماعة وعنه خبمسني واملذهب األول ألن جابرًا قال مضت السنة أن يف كل أربعني فما فوقها مجعة 

من أربعني مل يتمها وسلم فإن انفضوا فلم يبق معه إال أقل فينصرف إىل سنة النيب صلى هللا عليه 
مجعة ألنه شرط فاعترب يف مجيع الصالة كالطهارة وهل يستأنف ظهرًا أو يبين على صالته؟ على 

وجهني بناًء على املسبوق وقياس املذهب أهنم إن انفضوا بعد صالة ركعة أمتها مجعة ألهنا شرط ختتص 
 يف أكثر من ركعة كاجلماعة فيها.اجلمعة فلم يعترب الركوع 
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الشيخ: الشرط الثالث أن جيتمع عدد من أهل الوجوب واختلف العلماء يف ذلك العدد فمنهم من 
ال ثالثة وشذ شذوذاً قال أربعون ومنهم من قال مخسون ومنهم من قال اثنا عشر رجاًل ومنهم من ق

ثالثة إذا وجد يف القرية ثالثة مستوطنون وجبت إقامة ابلغاً من قال اثنان وأرجح األقوال يف ذلك ال



نيب صلى هللا عليه وسلم قال )ما من ثالثة يف قرية ال تقام فيهم اجلمعة أو قال اجلماعة اجلمعة ألن ال
ةِّ له تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا نمودَِّي لِّلصَّالإال استحوذ عليهم الشيطان( وألنه داخل يف عموم قو 

رموا اْلبَـْيَع( وهذا حيصل بثالثة مؤذن وإمام ومأمور ابلسعي مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوذَ 
 فالصحيح أهنا تنعقد بثالثة.

صرف قبل متامها فقيل إهنم يصلوهنا ظهراً وهل ولكن لو وجد العدد املطلوب يف أول الصالة مث ان
 يستأنفون؟ على قولني. يتمون على ما صلوا أو

تموهنا ظهرًا سواًء استأنفوا أم مل يستأنفوا؟ على أقوال كما وهل إذا أتوا بركعة اتمة يتموهنا مجعة أو ي
ضنا أهنم أربعون رجالً مسعتم والصحيح أهنم إن صلوا ركعة وشرعوا يف الثانية أمتوها مجعة يعين لو فر 

الركعة الثانية ذهب منهم عشرة فالصحيح أهنم يتموهنا فدخلوا يف الصالة وهم أربعون وملا قام إىل 
ا يف الركعة األوىل فإهنم يتموهنا ظهرًا وأقول أربعون بناًء على اشرتاط األربعني ولكن مجعة وإن ذهبو 

 ن ومأمور ابلسعي.القول الراجح أن الشرط أن يكونوا ثالثة إمام ومؤذ
أن اجلماعة تقام ابثنني فلماذا ال نقول يف صالة  السائل: نقل ابن حزم رمحة هللا عليه اإلمجاع على

 اجلمعة كذلك؟
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الشيخ: كما مسعت اآلية تدل أنه البد من ثالثة وكذلك احلديث )ما من ثالثة يف قرية ال تقام فيهم 
ْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ( أقله ةِّ مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ فَاَسعَ اجلمعة( وأقل ما ُيكن من العدد يف قوله )إَِّذا نمودَِّي لِّلصَّال

ثة، عندان منادي وعندان إمام منادًى له وعندان منادى وهو الذي قيل له )فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ( ما ثال
 يتصور أقل من ثالثة.

نها أن من فيها ال خيرج، فهل السائل: أحياانً يكون هناك معسكرات مغلقة قريبة من القرى ومن قواني
 اجلمعة داخل املعسكرات؟يصلون 

هنا ظهراً مثل املسجونني الذين يف السجن يف نفس املدن ال يقيمون اجلمعة ألن هذا الشيخ: يصلو 
 معذور.

 
 فصل

القارئ: وال خيتلف املذهب أن املسبوق إذا أدرك الركوع مع اإلمام يف الثانية أنه يتمها مجعة وإن 



أنه قال )من أدرك  هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ل من ذلك مل يتمها مجعة ملا روى أبوأدرك أق
ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة( متفق عليه ويف لفظ )فليضف إليها أخرى( فأما من 

نوى  أدرك أقل من ذلك فقال اخلرقي يبين على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر وظاهر هذا أنه إن
فلم جيز بناؤها عليها كالظهر اتن ال تتأدى إحدامها بنية األخرى مجعة لزمه االستئناف ألهنما صال

والعصر وقال أبو إسحاق ابن شاقال ينوي مجعة لئال ختالف نيته نية إمامه مث يبين عليها ظهرا ألهنما 
 ربع كالتامة مع املقصورة.فرض وقت واحد ردت إحدامها من أربع إىل ركعتني فجاز أن يبين عليها األ
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الشيخ: وما ذكره ابن شاقال هو الصحيح وذلك ألن اإلنسان إذا جاء يدخل مع اإلمام ال يدري هل 
نتظر رمبا تكون هذه هي الركعة هذه هي الركعة الثانية فينوي الظهر أو األوىل فينوي مجعة ولو قلنا ا

أنه يدخل بنية اجلمعة  الثانية فتفوته اجلمعة وهلذا كان القول الراجح ال شك قول ابن شاقال رمحه هللا
املسلمني والقول إذا  مث إذا تبني أنه مل يدرك الركعة الثانية أمتها ظهرا وإن مل ينو وهذا من التوسعة على 

ابلنص فعليك به ألن أصل الدين مبين على اليسر والسهولة ومثل كان فيه توسعة ومل يكن خمالفاً 
سان جيوز أن يدخل يف الصالة بنية فرض الوقت ذلك قوله أي ابن شاقال فيما أظن أنه هو إن اإلن

الناس مثالً أييت واإلمام راكع يف  وال حيتاج إىل التعيني وهذا أيضاً من التيسري على الناس كثري من
رع ليدرك الركعة ويغيب عن ذهنه أن هذه هي الظهر لكن ال يغيب عن ذهنه أن صالة الظهر مث يس

سعة على املسلمني وكثريًا ما ننسى حنن التعيني حىت ولو كان هذه هي فرض الوقت وهذا أيضاً فيه تو 
هذه فرض الوقت كفى ألنه إن كان هو الظهر  اإلنسان أدرك الصالة من أوهلا فإذا دخلت بنية أن

 من نيتك فرض الوقت أن تكون الظهر.فإنه يلزم 
 البد أن يتم أربعاً.السائل: رجل أدرك مع اإلمام يف اجلمعة التشهد األخري مث بعد ذلك علم أنه 

 عتان.الشيخ: يستأنف الصالة يعيدها أربعاً إال إذا كان مسافرًا فإذا كان مسافرًا فإن فرضه رك
 

 فصل
سجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ملا القارئ: من أحرم مع اإلمام مث زوحم عن ال

أخيه أو قدمه رواه أبو داود  روي عن ابن عمر أنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر
ذلك انتظر زوال الطيالسي وألنه أييت مبا ُيكنه حال العجز فوجب وصح كاملريض يومئ فإن مل ُيكنه 



يب صلى هللا عليه وسلم أمر أصحابه بذلك يف صالة عسفان الزحام مث يسجد ويتبع اإلمام ألن الن
 لعذر من مرض أو نوم أو سهو.للعذر والعذر ها هنا قائم وكذلك إن تعذر عليه السجود 
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الشيخ: هذه املسألة مهمة جداً وتقع كثريًا يف أايم الزحام يف املسجد احلرام واملسجد النبوي فاملذهب  
كما ذكر رمحه هللا إذا أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عليه أو على قدم اإلنسان سجد 

امرأة أو  كان الذي أمامه امرأة كيف يسجد على ظهرعليه وال خيفى أن هذا فيه شيء من النظر إن  
على قدم امرأة وإن كان رجالً ففي ظين أنه سوف يقع تشويشاً من هذا الرجل الذي سجد على 

ظهره وهو تصرف يف الغري على وجه ال نعلم رضاه به وهلذا كان القول الثاين الذي ذكره املؤلف رمحه 
التخلف هنا عن ل الزحام مث يسجد ويتابع اإلمام ويكون هللا عند العجز أصح وهو أن ينتظر زوا

اإلمام لعذر ويف املسألة قول اثلث أنه يومئ يعين جيلس ويومئ ابلسجود إُياًء ألن اإلُياء ابلسجود 
فرض من مل يقدر على السجود والقول الثاين والثالث متكافئان ال يتبني رجحان أحدمها على اآلخر 

لف عن اإلمام والقول الثاين ذي هو االنتظار حيصل به حمذور وهو التخوذلك ألن القول األول ال
حيصل به حمذور وهو اإلُياء بدل السجود على األرض لكن حتصل به موافقة اإلمام واألول حيصل به 
السجود على األرض وتتخلف عنه متابعة اإلمام فهما عندي متقابالن متكافئان إذا عمل أبيهما شاء 

رمحه هللا فإنه قول ضعيف وما ورد من  ن عليه أبس أما القول الذي قدمه املؤلففأرجو أن ال يكو 
اآلاثر فهو اجتهاد ما فيه نص جيب املصري إليه مث إن الساجد على ظهر اإلنسان يف الواقع حىت لو 

سجد على ظهر اإلنسان هل هيئته هيئة ساجد؟ ال ألنه يريد أن يسجد مفرتشاً مث يسجد على ظهره 
جلني وصغري اجلسم وهذا رجاله طوال وكبري اجلسم كان الذي أمامه قصري القامة وقصري الر   إال إذا

 ُيكن يكون كهيئة الساجد لكن إن كان مثله فال يكون كهيئة الساجد.
 السائل: هل جيوز أن يدخل رأسه بني رجلي الذي أمامه عند الزحام؟

 الشيخ: إذا أمكن ال أبس فاحلقيقة أنه ما فاته شيء.
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القارئ: فإن خاف فوات الركوع مع إمامه لزمه متابعته وترك السجود لقول النيب صلى هللا عليه 
إمامه كاملسبوق فريكع مع إمامه وسلم )فإذا ركع فاركعوا( وألنه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه متابعة 

ته إن علم حترمي ذلك ألنه وتبطل األوىل وتصري الثانية أواله فإن سجد وترك متابعة إمامه بطلت صال
أتى به يف موضع الركوع ترك الواجب عمدا وإن مل يعلم حترُيه مل تبطل صالته ومل يعتد بسجوده ألنه 

ده ويتم ركعته األوىل فإن أدرك الركوع أيضاً جهال فهو كالساهي وقال أبو اخلطاب يعتد بسجو 
ضيها بعد سالم إمامه وتصح مجعته قال صحت له ركعتان وإن فاته الركوع فاتته الثانية وحدها فيق

الثانية وحدها وإن فاته  ويسجد للسهو وقال القاضي هو كمن مل يسجد فإن أدرك الركوع صحت له
األوىل وصحت له ركعة ويقضي ركعة ومتت مجعته الركوع وأدرك معه السجدتني سجدمها للركعة 

سالم إمامه فتصح له ركعة وكذا لو  إلدراكه ركعة وإن فاتته السجداتن أو إحدامها قضى ذلك بعد
جديت الثانية فأمكنه السجود ترك سجديت األوىل خوفاً من فوات ركوع الثانية فركع معه وزوحم عن س

م اإلمام وصحت له ركعة ومثلها لو كان مسبوقاً ابألوىل يف التشهد سجد وإن مل ُيكنه سجد بعد سال
ة يف كل موضع مل يتم له ركعة إال بعد سالم إمامه وزوحم عن سجود الثانية وهل يكون مدركاً للجمع
ابلصالة مع اإلمام أشبه ما لو ركع وسجد معه على روايتني إحدامها يكون مدركاً هلا ألنه قد حيرم 

نه مل يدرك مع إمامه ركعة فأشبه املسبوق بركوع الثانية وعلى هذه الرواية هل والثانية ال مجعة له أل
 لى وجهني.يستأنف أو يتمها ظهرًا ع

وإن أحرم مع اإلمام فزوحم وأخرج من الصف فصلى فذا مل تصح صالته وإن صلى ركعة وأخرج يف 
امه ركعة فأشبه املسبوق والثانية انية فأمتها وحده ففيه روايتان إحدامها يتمها مجعة ألنه أدرك مع إمالث

 يعيد ألنه فذ يف ركعة كاملة.
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وزال الزحام مث يقوم للثانية ويركع ولو بعد ئل أنه يسجد إذا قام إمامه الشيخ: الصحيح يف هذه املسا
ذا كان لعذر فإنه يعتد ابلركعة الثانية أن رفع إمامه من الركوع وذلك ألن ختلفه عنه إمنا كان لعذر فإ

ألوىل وابلركعة األوىل وأما أن يقال إنه إذا خاف أن يفوته ركوع الثانية ترك السجدتني مث ألغى الركعة ا
فهذا فيه نظر ألن التخلف عن اإلمام لعذر كاملتابعة وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب وهو أسهل 

محه هللا فيقال مىت زال الزحام فاسجد السجدتني اللتني فاتتا مث من هذه الصور اليت ذكرها املؤلف ر 
 ال حرج اركع مث اتبع إمامك.قم للركعة الثانية متابعاً لإلمام فإن أدركت الركوع فذاك وإن مل تدركه ف



السائل: مسألة السجود على الظهر أو على القدم لو علم من قرينة احلال أن هذا املسجود عليه 
 يرضى هبذا؟

 شيخ: ما يصح وكما قلت لكم أنه ال ُيكن أن يسجد على هيئة السجود أبداً.ال
 

 فصل
جد إال سجدة واحدة أو شك يف القارئ: فإن أدرك مع اإلمام ركعة فقام ليقضي فذكر أنه مل يس

إحدى السجدتني لزمه أن يرجع إن مل يكن شرع يف قراءة الثانية فيأيت مبا ترك مث يقضي ركعة أخرى 
عة نص عليه وإن ذكر بعد شروعه يف قراءة الثانية بطلت األوىل وصارت الثانية أواله ويتمها ويتمها مج

اجلمعة ألنه مل يدرك مع اإلمام ركعة كاملة وهكذا مجعة على املنصوص وفيه وجه آخر أنه ال حتصل له 
لها من لو قضى الثانية مث علم أنه نسي سجدة ال يدري من أيهما تركها أو شك يف ذلك فإنه جيع

األوىل وتصري الثانية أواله فأما إن شك يف إدراك الركوع مع اإلمام مل يعتد له ابلركعة اليت مع اإلمام 
 وتصري ظهرًا قوالً واحدا.

الشيخ: أظن هذا واضح لكن القول الصحيح يف املسألة يف مسألة إذا ذكر أنه مل يسجد الصحيح أنه 
العربة بكونه استتم قائماً أو شرع يف القراءة أو ما أشبه يرجع ما مل يصل إىل حد السجود وأنه ليس 

 ذلك الصحيح أنه يرجع ما مل يصل إىل حد املنسي.
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ن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيطب خطبتني يقعد أن يتقدمها خطبتان أل القارئ: الشرط الرابع
ضي هللا عنها إمنا أقرت بينهما متفق عليه وقد قال )صلوا كما رأيتموين أصلي( وقالت عائشة ر 

 اجلمعة ركعتني من أجل اخلطبة.
إَِّذا نمودَِّي لِّلصَّالةِّ مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ الشيخ: لو استدل املؤلف ابآلية لكان أوىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا 

َيتِّ الصَّالةم( ومل يقل 9تمْم تـَْعَلمموَن )ْن كمنْـ فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَذرموا اْلبَـْيَع َذلِّكمْم َخرْيٌ َلكمْم إِّ  ( فَإَِّذا قمضِّ
وهذا استدالل فإذا قضي الذكر فدل هذا على أن هناك ذكرًا جيب حضوره يكون قبل الصالة 

واضح أما كون الرسول خيطب خطبتني ويقول )صلوا كما رأيتموين أصلي( فهذا قد ينازع فيه ويقال 
ت األمر وأما أثر عائشة فهذا ينظر فيه هل ثبت عنها ذلك  يدخل حتإن هذا خارج عن الصالة فال

تهادها وقد ختطئ وقد أو ال؟ فإن كان ثبت عنها ذلك فقد قالته تفقهاً رضي هللا عنها ويكون من اج



 تصيب.
القارئ: ومن شرط صحتها حضور العدد املشروط للصالة ألنه ذكر اشرتط للصالة فاشرتط له العدد  

انفضوا وعادوا ومل يطل الفصل صلى اجلمعة ألنه تفريق يسري فلم ُينع كالتفريق رام فإن كتكبرية اإلح
ة يف اخلطبتني فإن فرق بني اخلطبتني أو بني بني اجملموعتني ويشرتط هلما الوقت لذلك ويشرتط املواال

ة  مع الصال أجزاء اخلطبة الواحدة أو بينهما وبني الصالة فإن طال بطلت وإن كان يسريًا بىن ألهنما
كاجملموعتني وحيتمل أن املواالة ليست شرطا ألنه ذكر يتقدم الصالة فلم يشرتط املواالة بينهما  

 كاألذان واإلقامة.
حيح أنه ال يشرتط املواالة بينهما وبني الصالة ألنه ثبت عن النيب صلى هللا عليه الشيخ: نعم الص

لصالة فالصواب أنه ليس بشرط أما املواالة ة وقبل اوسلم أنه قام يكلم رجالً كالماً طوياًل بعد اخلطب
إمنا جاءت  بني اخلطبة الواحدة أي بني أجزائها فالظاهر أهنا شرط وأما املواالة بني اخلطبتني فالسنة

 بفصل يسري بينهما.

(2/197) 

 

القارئ: وال يشرتط هلما الطهارة نص عليه لذلك وألهنا لو شرطت الشرتط االستقبال كالصالة وعنه 
 أهنا شرط ألنه ذكر شرطت يف اجلمعة فأشبه تكبرية اإلحرام.

هارة أما ياس ضعيف جدًا ألن تكبرية اإلحرام من الصالة فالبد من أن تكون على طالشيخ: ق
 ط هلا فال يشرتط هلا الطهارة.اخلطبتان فليستا من الصالة بل أعلى ما يقال فيهما أهنما شر 

القارئ: ويشرتط أن يتوالمها من يتوىل الصالة لذلك لكن جيوز االستخالف يف الصالة للعذر ألنه إذا 
على جواز الستخالف يف بعض الصالة للعذر ففي الصالة بكماهلا أوىل وعنه ما يدل جاز ا

ألمري ابلناس ال أبس إذا حضر االستخالف لغري عذر قال يف اإلمام خيطب يوم اجلمعة ويصلي ا
 األمري اخلطبة ألنه ال يشرتط اتصاهلا هبا فلم يشرتط أن يتوالمها واحد كالصالتني.

واحد ح أنه ال يشرتط أن يتوالمها من يتوىل الصالة وأنه جيوز أن يتوالمها الشيخ: وهذا هو الصحي
نية واثلث الصالة ألن املقصود ويصلي آخر بل جيوز أن خيطب واحد من اخلطبة األوىل والثاين الثا

 حيصل.
القارئ: وهل يشرتط أن يكون اخلليفة ممن حضر اخلطبة؟ فيه روايتان إحداها ال يشرتط ألنه ال 

انية يشرتط ألنه إمام يف صحة مجعته حضور اخلطبة إذا كان مأموما فكذلك إذا كان إماما والث يشرتط



 فاشرتط حضوره للخطبة كما لو مل يمسَتْخَلف.
 شيخ: الظاهر عدم االشرتاط.ال

 السائل: ما معىن استخلف؟
لصالة الشيخ: استخلف يعين أقام من يكمل هبم الصالة االستخالف أن جيعل له خليفة يكمل ا

 ابلناس.
 

 فصل
 ألن جابرًا قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القارئ: وفروض اخلطبة أربعة أشياء محد هللا تعاىل

هللا ويثين عليه مبا هو أهله مث يقول من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال  خيطب الناس حيمد
سلم ألن كل عبادة افتقرت إىل ذكر هللا تعاىل هادي له والثاين الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه و 

 األذان.افتقرت إىل ذكر رسوله ك
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الشيخ: قياس غريب هل كل عبادة افتقرت إىل ذكر هللا تفتقر إىل ذكر الرسول أبدًا الذبح والوضوء 
ن جاؤوا بشبه هذا يسمونه قياس أشياء كثرية التسبيح يف الصالة بعد الصالة التكبري يف العيدين لك

ا القياس الذي ذكره املؤلف ما يصح الشبه وهي أن يرتدد فرع بني أصلني فيلحق أبكثرمها شبهاً وهذ
 ألن األكثر أن ال جيب ذكر الرسول مع ذكر هللا.

الثالث املوعظة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من اخلطبة فال جيوز القارئ: 
 خالل هبا.اإل

ؤلف َأَسّد أهنا املوعظة الشيخ: املؤلف رمحه هللا قال املوعظة وغريه قال الوصية بتقوى هللا وما قاله امل
لف رمحه هللا أنه البد من خطبة سواء بصيغة التقوى أو بصيغة الطاعة وما أشبه ذلك وظاهر كالم املؤ 

خطب امحرت عيناه واشتد غضبه وعال تتحرك هبا القلوب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا 
يقرأها عليهم كأمنا يقرأها يف جملس فهذا صوته فالبد من أن حترك القلوب أما أن أييت بورقة مكتوبة 

 إن أدى الواجب فهي خطبة ضعيفة.
اءة آية ألن جابر بن مسرة قال كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصدا القارئ: الرابع قر 

 يقرأ آايت من القرآن ويذكر الناس رواه أبو داود والرتمذي. وخطبته قصدا



ؤلف رمحه هللا يف هذا الباب خاصة عنده أقيسة غريبة بعيدة كل الشيخ: قلت لكم فيما سبق إن امل
خلطبة فرض يف اجلمعة فوجبت فيها القراءة كالصالة هل اخلطبة فرض البعد مثاًل هنا يقول وألن ا

الة؟ والقراءة إمنا جتب يف الصالة وهلذا ال جتب القراءة يف الوضوء وهو على أهنا صالة أو فرض لص
ومن وجه آخر لو صح القياس لقلنا جيب أن يقرأ الفاحتة ألهنا هي الفرض يف  شرط فيه هذه من وجه

 هنا لتتبينوا أن أقيسة الفقهاء رمحهم هللا أحياانً تكون بعيدًا عن صحة القياس.الصالة وأان قلت 
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ا يدل القارئ: وألن اخلطبة فرض يف اجلمعة فوجبت القراءة فيها كالصالة وعن أمحد رضي هللا عنه م
 رب ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ.على أنه ال يشرتط قراءة آية فإنه قال القراءة يف اخلطبة على املن

الشيخ: من الناحية التصريفية هل نقول ليس فيه شيء ممَوقَّت أو ليس فيه شيء مؤقت؟ جيوز 
قمضموا اأْلَُيَْ  اَن بـَْعَد تـَوْكِّيدَِّها( كذلك هذه الوجهان كالتوكيد والتأكيد جيوز فيها أتكيد وتوكيد )َوال تـَنـْ

  أمقَِّّتْت( ومل يقل وقتت فيجوز الوجهان.قال هللا تعاىل )َوإَِّذا الرُّسملم 
نص اإلمام أمحد رمحه هللا ال يدل على عدم وجوب القراءة إمنا يدل على عدم وجوب شيء معني 

ال ما شاء قرأ معناه أنه يقرأ وهلذا قال ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ ومل يقل إن شاء قرأ فإذا ق
مه رمحه هللا أنه يقرأ ما شاء وإن مل تستقل اآلية مبعىن ولكن من غري حتديد يقرأ ما يشاء وظاهر كال

( يقول ال تكفي مع أهنا آية )مثمَّ َنَظَر( ال  ولكن الفقهاء اشرتطوا أن تستقل مبعىن فمثاًل )ممْدَهامََّتانِّ
قل ابملعىن لكن ظاهر كالم اإلمام أمحد أنه يكفي آية ولو مل تستقل تكفي مع أهنا آية ألهنا ال تست

وُيكن أن يسوق اآلية يف سياق كالم منه ويكون هلا معىن مثاًل يقول يف وصف اجلنة جنتان  مبعىن
فيهما كذا وكذا وكذا مد هامتان فتكون آية لكنها سيقت يف كالم اخلطيب إمنا اشرتاط قراءة آية 

حكام ح إال بذلك يف النفس منه شيء ألن املقصود ابخلطبة هو املوعظة وبيان األوكون اخلطبة ال تص
 وحتريك القلوب فقد يكون آبية وقد يكون بغري آية.

القارئ: وتشرتط هذه األربعة يف اخلطبتني ألن ما وجب يف إحدامها وجب يف األخرى كسائر 
 الفروض.
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رتاط محد هللا نها وخطبة بال موعظة ليست بشيء وأما اشالشيخ: املوعظة ال شك أهنا شرط والبد م
لم كان إذا خطب محد هللا وأثىن لعل القول أبنه البد منه يؤيده أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وس

عليه كلما ذكر الناس أنه خطب يقولون محد هللا وأثىن عليه فمالزمة النيب صلى هللا عليه وعلى آله 
يدل على أنه البد منه مث إن اخلطبة إذا مل تبدأ ابحلمد كانت برتاء ال بركة فيها وسلم للحمد والثناء 

رتط له صيغة معينة أبن تقول احلمد هللا بل لو قلت أمحد فالقول ابشرتاط احلمد قول قوي لكن ال يش
 عليه هللا وأستعيذه أو أمحد هللا وأثين عليه أو اللهم لك احلمد كفى وأما الصالة على النيب صلى هللا

وعلى آله وسلم فال يظهر أهنا شرط وقد سبق أن التعليل الذي ذكره املؤلف يف اشرتاطها تعليل عليل 
 ة على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ليست بشرط.فالصواب أن الصال

 السائل: لو اقتصر اإلنسان على خطبة واحدة فيه حمظور أم ال؟
 الشيخ: البد من خطبتني.

 حكم اجللسة بني اخلطبتني؟ السائل: ما
يظن  الشيخ: اجللوس أفضل وإن بقي قائماً فالبد أن أييت مبا يدل على أنه افتتح اخلطبة الثانية لئال

 أنه سكت ملانع من الكالم مث استمر.
 

 فصل
القارئ: وسننها ثالث عشرة أن خيطب على منرب أو موضع عال ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 

 نربه وألنه أبلغ يف اإلعالم.خيطب على م
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الشيخ: التعليل الثاين يدل على أنه كلما كان الشيء أبلغ يف اإلعالم كان أوىل وعلى هذا فاستعمال 
ا خرج نزاع بني الناس هل جيوز مكرب الصوت يف خطبة اجلمعة أوىل من عدم استعماله وقد كان أول م

عمال مكرب الصوت يف اخلطبة ألنه يشبه أبواق اليهود ومنعوا أو ال جيوز فبعضهم قال إنه ال جيوز است
يف مساجدهم وهكذا كل شيء خيرج جديدًا على الناس جتد الناس يتنازعون فيه مث  من أن توضع

 الصوت من األمور املطلوبة ألنه أبلغ يف يستقر األمر على ما فيه اخلري فالصواب أن استعمال مكرب
هللا عليه وسلم لعبد هللا بن زيد بن عبد ربه الذي رأى األذان قال له اإلعالم وقد قال النيب صلى 

)ألقه على بالل فإنه أندى صواتً منك( وأمر عمه العباس بن عبد املطلب يف غزوة الطائف أن ينادي 



ي الصوت فدل هذا على أن ما قصد به اإلعالم كان كلما الصحابة الذين أدبروا ألنه كان جهور 
ل الفائدة فهو أوىل فإذا قال قائل إذًا ما فائدة كونه على منرب أو موضع عال نقو ارتفع الصوت فيه 

عظيمة وهي املشاهدة ألن كون الناس يرون اخلطيب وانفعاالته وأتثراته أبلغ مما إذا مسعوا صوته فقط 
ليه وعلى آله وسلم إذا خطب امحرت عيناه واشتد غضبه وعال صوته فالبد وكان النيب صلى هللا ع

من حال اخلطيب قولية ن يتأثر وهذا ال حيصل إال إذا كان على موضع عال وهلذا إذا جاءت نسخة أ
أو مرئية مل يكن أتثريها كتأثري اخلطيب حني يشاهد اآلن، خيطب اخلطيب أمام الناس خطبة يتأثر 

القائل هل هذه   فإذا مسعوها مسجلة يف الشريط مل يتأثروا هبا ذاك التأثر بل قد يقولالناس منها كثرياً 
ة ألنه مل يتأثر كذلك أيضاً لو شاهدانه عرب هي اخلطبة اليت مسعناها من فالن لعلها خطبة كانت قدُي

ن على التلفاز وهو خيطب هل تكون مشاهدتنا له كمشاهدتنا له مباشرة؟ ال وهلذا نقول يسن أن يكو 
طيب لكن أبعينهم أو موضع عاٍل لرياه الناس ولكن ما رأيكم يف قوم حاضرين يشاهدون اخل

 ون أبدًا ما يستفيد إال إذا أراديشاهدون املعلم لكن أبعينهم يستفيدون؟ ما يستفيد
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 هللا أن ينتبه القلب.
القارئ: الثاين أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم ألن جابرًا قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

 .ماجهإذا صعد املنرب سلم عليهم رواه ابن 
الشيخ: قال الفقهاء رمحهم هللا يسلم على من حول الباب لو دخل ألنه مر هبم مث يسلم إذا أقبل 

على الناس السالم العام وهل جيب رد هذا السالم؟ فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن 
 الباقني.

 م علينا.يسل هل جيب إن مسعنا خطيباً يسلم عرب الراديو أن نرد عليه السالم؟ ال، ألنه ال
هل جيب إذا مسعنا مذيعاً عرب الراديو يسلم يقول أيها املستمعون الكرام السالم عليكم ورمحة وهللا؟ 

نعم ألنه يسلم على املستمعني وحنن مستمعون لكن الرد الذي ال يمسمع وما الفائدة منه؟ حصول 
م أن أحدًا من الناس أسقط نعل الدعاء يعين أننا ندعو له اآلن لكنه فرض كفاية ويبقى النظر هل حنن

 عنا هذا الفرض ورد السالم؟ ما نعلم إذًا األصل شغل الذمة حىت نعلم براءهتا وحينئٍذ نرد السالم.
إذا كان املمسلِّّم غري مسلم ألن بعض اإلذاعات يكون املذيعون غري مسلمني هل نرد؟ نعم فماذا 

 ول عليكم السالم.ة نقنقول؟ وعليكم وإذا قال السالم عليكم ابلالم الواضح



القارئ: الثالث أن جيلس إذا سلم عليهم ألن ابن عمر قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس إذا 
 صعد املنرب حىت يفرغ املؤذن مث يقوم فيخطب مث جيلس فال يتكلم مث يقوم فيخطب رواه أبو داود.

 عليه وسلم كان خيطب قائما مث لى هللاالرابع أن خيطب قائما ألن جابر بن مسرة قال إن رسول هللا ص
جيلس مث يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان خيطب جالساً فقد كذب رواه مسلم وأبو داود وليس 

 ذلك بشرط ألن املقصود حيصل بدونه.
اخلامس أن جيلس بينهما ملا رويناه وليس بواجب ألهنا جلسة لالسرتاحة وليس فيها ذكر مشروع 

 فأشبهت األوىل.
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السادس أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا ملا روى احلكم بن حزن قال )وفدت على رسول هللا 
صا فحمد هللا وأثىن صلى هللا عليه وسلم فشهدان معه اجلمعة فقام متوكئاً على سيف أو قوس أو ع

يء عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات( رواه أبو داود وألن ذلك أمكن له فإن مل يكن معه ش
 أمسك مشاله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما.

وس أو عصا يعين أو غريمها مما يعتمد الشيخ: هذا السادس أن يعتمد أي اخلطيب على سيف أو ق
وأقوى يف التحمل لئال يتعب جسمه وألنه يف الغالب أقوى يف إطالق عليه ألن ذلك أمكن له 

تلف العلماء هل اعتماده على سيف أو قوس أو عصا الكلمات مما لو وقف بدون اعتماد وهلذا اخ
مقصود بعينه وأنه ينبغي أن يعتمد  هل هو مقصود بعينه أو مقصود لغريه؟ من العلماء من قال إنه

لعزة املسلمني وأن اإلسالم انتصر ابلسيف الذي فيه قطع الرقاب على سيف أو قوس إظهارًا 
إن هذا مقصود لغريه واملقصود هو االتكاء سواء  والقوس الذي فيه إرسال السهام ومنهم من قال

ى هذه دون قصد وإمنا وقع اتفاقاً فقط على هذا أو على هذا وأن النيب صلى هللا عليه وسلم اتكأ عل
لى أن اخلطيب يف اجلمعة ليس كاخلطيب يف غري اجلمعة، اخلطيب يف غري ويف هذا أيضاً دليل ع

صبعه إىل السماء وإذا جاء شيء فيه انفعال قال هكذا بيده اجلمعة يتحرك وإذا جاء ذكر هللا رفع أ
ءين قبل سنتني تقريباً رجل عامي قال وهللا خطبنا وهز يده وما أشبه ذلك لكن يف اجلمعة ال وهلذا جا

يهوشن قلت له كيف؟ قال يقول كذا وكذا وإما يلتفت هنا وإما يلتفت هنا نعم هذا غري  واحد وقام
س الناس لكن يف غري هذا املوضع ألن املقصود هنا املوعظة وهلذا قال مشروع هذا وإن كان حيم

يف؟ كذا مشاله بيمينه لكن ما هو على الصدر أو أرسلهما عند املؤلف رمحه هللا أمسك مشاله بيمينه ك



 جنبيه وأسكنهما يعين ما يتحرك.
 السائل: إذًا تسقط الورقة؟

 أن خيطب من صحيفة ما كانوا يعتدون هبذا.الشيخ: ال خيطبون من ورقة وهلذا قالوا ال أبس 
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السائل: يف بعض البلدان إذا أذن األذان األول يقوم اإلمام يقول ترمجة اخلطبة بغري العربية حىت إذا 
 جاء وقت األذان الثاين خيطب ابلعريب.

اجة للخطبة ا كان خيطب يف قوم لساهنم غري عريب أن خيطب بلساهنم وال حالشيخ: أان أرى أنه إذ
إال يف القرآن وإذا كنا نريد أن نبني هلؤالء فليكن  العربية ألن التعبد ابللسان العريب ليس وارداً 

َ هَلم  ْم( وأي فائدة يف أن يتكلم بلساهنم قال هللا تعاىل )َوَما َأْرَسْلَنا مِّْن َرسموٍل إِّالَّ بِّلَِّسانِّ قـَْومِّهِّ لِّيـمَبنيِّّ
وهذا غري ابلعربية ليس فيه فائدة إال إطالة الوقت عليهم وإمالهلم  بلسان هؤالء القوم مث أييت به

 مطلوب.
السائل: ابلنسبة للدرس قبل اخلطبة يف بعض البالد كأنه واجب عندهم أنه ينبغي أن يقوم اخلطيب أو 

 غريه إبلقاء درس قبل اخلطبة؟
ال فائدة منه وإن كان يف غلط بدعة تذهب فائدة السنة ألنه إن كان يف موضوع اخلطبة فالشيخ: هذا 

 والتهوا به عن اخلطبة فضاعت الفائدة. غري موضوع اخلطبة صار حديث الناس
السائل: قول النيب صلى هللا عليه وسلم لألعمى )هل تسمع النداء( قال نعم قال )فأجب( هل نقول 

 لصوت؟ذلك ملن يسمعه مبكرب ا
الصوت كما أن العكس كذلك لو كان الشيخ: ال هذا يقاس مبا لو أذن املؤذن من غري مكرب 

 املؤذن لصممه مثاًل هل جييب أو ال جييب؟ جيب وهللا أعلم.اإلنسان قريباً وال يسمع 
 .القارئ: السابع أن يقصد تلقاء وجهه ألن يف التفاته إىل أحد جانبيه إعراضاً عمن يف اجلانب اآلخر

هللا عليه وسلم إذا خطب امحرت عيناه الثامن أن يرفع صوته ألن جابراً قال كان رسول هللا صلى 
كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول )أما بعد فإن خري احلديث    وعال صوته واشتد غضبه

بلغ يف كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة( رواه مسلم وألنه أ
 اإلمساع.
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خلطبة ليكون مؤثرا لقول جابر كان يرفع صوته وأن يكون متأثراً ابالشيخ: هذا من آداب اخلطبة أن 
ه واشتد غضبه حىت كأنه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إذا خطب امحرت عيناه وعال صوت

منذر جيش يقول صبحكم يعين العدو ومساكم مث يقول )أما بعد فإن خري احلديث كتاب هللا( يقول 
ا بعد كما أحدثها احملدثون نسمع بعض اإلخوان يقول مث أما بعد وهذه )أما بعد( وليس يقول مث أم

وقد قيل إهنا يؤتى هبا لالنتقال من  الثُّم جاءت من كيسه وال وجه هلا هنا ألن أما بعد كالم مستأنف
أسلوب إىل آخر لكن هذا فيه نظر ألنه لو كان يؤتى هبا من أسلوب إىل آخر لكان أييت هبا كلما أتى 

ولكنه يؤتى هبا للدخول إىل موضوع اخلطبة أو الكالم هذا هو الصحيح يؤتى هبا للدخول يف مبوضوع 
 ذف املضاف إليه.املوضوع وقوله )أما بعدم( مبين على الضم حل

)فإن خري احلديث كتاب هللا( ال شك فكتاب هللا حديث وهو خري احلديث خريه من كل وجه خريية 
 مطلقة.
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هج )هدي حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم( فصار عندان اآلن ين السلوك واملن)وخري اهلدي( يع
منهاج رسول هللا صلى هللا شريعة وعندان ما حيصل به الشريعة الكتاب حتصل به الشريعة والشريعة 

عليه وعلى آله وسلم فالكتاب خري احلديث كتاب هللا ويف هذا احلديث دليل على أن القرآن يسمى 
وقد قال هللا تعاىل )َوَمْن َأْصَدقم مَِّن اَّللَِّّ َحدِّيثاً( )وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمداثهتا( حديثاً 

دين أما أمور الدنيا فاحلادث فيها ليس ببدعة شرعية وقوله واملراد به أمور الشر األمور مجع أمر 
تدع وأحدث ضاللة حىت )وكل بدعة ضاللة( كل بدعة يعين كل حمدثة ضاللة ألن البدعة هي ما اب

وإن زعم صاحبها أنه على هدى وأنه يريد اخلري فإهنا ضاللة ال تزيده من هللا إال بعدا فإن قال قائل  
الذي يعلنه الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف اخلطبة وبني قوله  مع بني هذا احلديثكيف جن

رها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة( صلى هللا عليه وسلم )من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أج
إمنا قلنا احلمد هلل أن ما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ُيكن أن يقع فيه تناقض و 

فهم فالبدعة اليت أراد الرسول عليه الصالة والسالم هي بدعة الدين أن أييت اإلنسان التناقض يف ال
ل والسنة اليت قال فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدين مل يشرع سواء كان عقيدة أو قول أو فع

عليه  أن النيب صلى هللا )من سن يف اإلسالم سنة حسنة( املراد هبا الفعل يعين تنفيذ السنة بدليل



وسلم قاهلا حينما جاء الرجل بصرة أثقلت يده بعد أن حث النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
هبذه السنة فكان أول الناس والناس له تبع أو يقال املراد ابلسنة ما   على الصدقة فإن هذا سن العمل

أشبه ذلك هذه ال وبناء املدارس وما كان وسيلة ألمر مشروع كسنة تنقيط املصحف وإعرابه ومجعه 
شك أهنا سنة حسنة وإن كان مل يوجد أصلها يف عهد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وبذلك 

 يقول )إن خري احلديث كتاب هللا( ونسمع بعض إخوانناتلتئم األدلة هنا 
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يقول فإن أصدق احلديث كتاب هللا فإن صحت هذه اجلملة هبذا اللفظ عن الرسول عليه الصالة 
ية خريية مطلقة يف والسالم فعلى العني والرأس وإن مل تصح فإنه قد خبس احلديث حقه ألن اخلري 

صفاً للكالم فقط كم وإصالح املنهج وغري ذلك والصدق إمنا يكون و الصدق يف اخلرب والعدل يف احل
 وليس لكل كالم بل للخرب من الكالم.

 السائل: بعضهم يقول إن أحسن؟
 الشيخ: إن أحسن أقرب إىل قوله إن خري.

  من غري عجلة وال متطيط ألنه أبلغ وأحسن.القارئ: التاسع أن يكون يف خطبته مرتساًل معراب مبيناً 
طبة وصار أيضاً أحياانً يفعل ما يوجب خ: صحيح هذا ال شك أنه من املستحب إذا ترسل اخلالشي

 االنتباه أبن يزيد يف قوة الصوت أو ما أشبه ذلك فهذا أيضاً من األمور املطلوبة.
ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )إن القارئ: العاشر تقصري اخلطبة ملا روى عمار قال مسعت رسو 

 اقصروا اخلطبة( رواه مسلم.لرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة و طول صالة ا
ر اخلطبة إال إذا استدعت احلاجة أحياانً إىل التطويل أبن كان  الشيخ: هذا أيضاً من السنة أن يقصِّّ

به ذلك فعلى ما تدعو احلاجة إليه وإال فاألفضل املوضوع حيتاج إىل بسط أو إىل زايدة إيضاح وما أش
 التقصري.

مد هلل مث ابلصالة على رسوله مث يعظ ألنه أحسن والنيب صلى القارئ: احلادي عشر ترتيبها يبدأ ابحل
 هللا عليه وسلم كان يبدأ ابحلمد هلل وقال )كل كالم ذي ابٍل ال يبدأ فيه حبمد هللا فهو أبرت(.
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ضعها وقد جرت عادة اخلطباء أن تكون الشيخ: مل يذكر املؤلف التشهد ومل يذكر اآلية أين يكون مو 
ناسبة للخطبة فمثالً إذا كان يدعو تكون كالدليل ملا سبق ومن مث ختتار اآلية املاآلية يف آخر اخلطبة ل

إىل فعل اخلري أتى ابآلايت اليت تدل ابحلث على فعل اخلري ومل يذكر التشهد ولكن هذا يعترب تقصريًا 
د أمر مطلوب يف اخلطبة كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من املؤلف رمحه هللا وإال فالتشه

ن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله والتشهد يف يعلم أصحابه خطبة احلاجة وفيها وأشهد أ
اخلطبة كاحلمد يف اخلطبة بل إن بعض العلماء قال إن التشهد فيها ركن وأنه ال تصح خطبة ليس فيها 

 تشهد.
 ل: بعض الناس اآلن إذا انتهى اإلمام من صالة اجلمعة قام ويتكلم ويعظ الناس فهل هذا جائز؟السائ

ابرك هللا فيك إذا كان ممنوعاً من قبل والة األمور فالواجب السمع والطاعة وإذا مل يكن الشيخ: هذا 
ن السلطان وألن هذه ممنوعاً فرتكه أوىل حىت إن اإلمام أمحد قال ال يستمع إليه إال أن يكون كتاابً م

طيب وأنه مل املوعظة إما أن تكون يف موضوع اخلطبة فال داعي هلا ورمبا يكون فيها شيء من ملز اخل
يوفِّ ابملقصود وإن كانت خارجة عن موضوع اخلطبة مسحت موضوع اخلطبة من أفهام الناس وصار 

رًا أيضاً من وجه آخر وهي أن الذي يف أذهاهنم ما قيل بعد الصالة فلهذا فيها ضرر كما أن فيها ضر 
ام الناس فتجده بعض الناس قد يكون له حاجة يف اخلروج من املسجد لكنه خيجل من أن يقوم أم

حمصورًا متعباً يف مدافعة األخبثني ولكنه ال يستطيع أن خيرج أمام الناس بسبب من األسباب مث يقال 
هلا ثالث خطب خطبتان قبلها وخطبة بعدها إهنا إذا بقيت هذه الكلمة راتبة كل مجعة صارت اجلمعة 

 وهذا تغيري للهيئة والصفة اليت جاءت هبا السنة.
 عشر أن يدعو للمسلمني ألن الدعاء هلم مسنون يف غري اخلطبة ففيها أوىل وإن دعا القارئ: الثاين

 للسلطان فحسن ألن صالحه نفع للمسلمني فالدعاء له دعاء هلم.

(2/209) 

 

ي أن يكون سنة راتبة لو صح احلديث أن النيب صلى هللا عليه لمسلمني ال ينبغالشيخ: الدعاء ل
الدعاء للمسلمني ال وسلم كان يستغفر للمؤمنني يف كل مجعة ألخذان به لكنه ضعيف وعلى هذا ف

 ينبغي أن يكون دائماً يف كل خطبة وكذلك الدعاء للسلطان لكن يفعله أحياانً.
رضي بعض الناس فيمدعى وإن مل يرَض ألن بعض الناس نسأل هللا وإذا كان الدعاء للسلطان ال ي

غلط ادعو له  ن هللا يهلكه وهذاالعافية إذا رأى من السلطان احنرافاً قال ال تدعو له ادعو عليه أب



 ابهلداية ألن الدعاء له كما قال املؤلف دعاء للمسلمني عموماً إذ بصالحه صالح الرعية غالباً.
ر أن يؤذن هلا إذا جلس اإلمام على املنرب ألن هللا تعاىل قال )إَِّذا نمودَِّي لِّلصَّالةِّ القارئ: الثالث عش

النداء يوم اجلمعة إذا جلس اإلمام على املنرب على ان قال السائب كان مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ( يعين األذ
س زاد النداء الثالث عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر النا

رواه البخاري وهذا النداء األوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وحترمي البيع ألنه الذي كان 
األحكام به ويسن األذان األول يف أول الوقت ألن عثمان سنه نزول اآلية فتعلقت مشروعاً حني 

خلطبة واإلقامة لإلعالم بقيام وعملت به األمة بعده وهو مشروع لإلعالم ابلوقت والثاين لإلعالم اب
 الصالة.
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الشيخ: قوله رمحه هللا يسن األذان األول يف أول الوقت وأول الوقت عند احلنابلة يف صالة اجلمعة 
ول يوم اجلمعة أن يكون بعد عند ارتفاع الشمس قيد رمح وعلى هذا فيكون املشروع يف األذان األ

 ذان يف هذا الوقت ال يفيد كثريًا ألنه لن يستجيب إال النادرارتفاع الشمس مبقدار رمح لكن األ
وكذلك على العكس من ذلك من ال يؤذن األذان األول إال إذا زالت الشمس مث بعد دقيقتني أو 

واقع فأحسن ما يكون أن يكون قبل ثالث أييت اإلمام ويؤذن األذان الثاين هذا ال قيمة له يف ال
ذان ل الزوال بساعة أو حنوها حىت يتهيأ الناس للحضور إذا أذن األالوقت بساعة أو حنوها أي قب

 الثاين.
وقوله وكثر الناس زاد النداء الثالث كيف النداء الثالث؟ اإلقامة حسبت ألهنا تعترب نداًء لكنها 

أنه يؤذن عند دخول الوقت الذي هو الزوال مث حيضر حسبت تبعاً وهذا الذي ظنه بعض الناس أي 
ضان أنه ليس بينهما إال أن ذن مرة اثنية يشبه ما روي يف أذان بالل وابن أم مكتوم يف رماإلمام فيؤ 

ينزل هذا ويصعد هذا فإن هذه الرواية شاذة وال تستقيم وذلك لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
م حىت قظ انئمكم( وإذا كان إليقاظ النائم حىت يتسحر وإلرجاع القائأذان بالل )لريجع قائمكم ويو 

هذا ويصعد هذا؟ ال ُيكن ولذلك ال يتسحر فهل ُيكن أن حيصل هذا وليس بينهما إال أن ينزل 
 شك أن بني أذانيهما وقتاً يتسع للسُّحور.

 ه ابهلداية؟السائل: هل يدعو لإلمام أن يطيل هللا عمره ولو كان عنده منكرات أو يدعو ل
عته ولكن إذا قال اللهم اهدِّ اإلمام أحسن ألن الشيخ: ال، يدعو هللا تعاىل أن يطيل عمره يف طا



تفطنون لقوله أطل عمره يف طاعته أو قد يظنون أن هذا الداعي حيايب اإلمام وليس له الناس قد ال ي
البطانة واالستقامة فهذا  هم إال أن يطيل عمر اإلمام لكن إذا دعا له ابهلداية والتوفيق وصالح

 أحسن.
 

 فصل

(2/211) 

 

عة إذن اإلمام ألن علي رضي هللا عنه صلى ابلناس وعثمان رضي هللا عنه يشرتط للجم القارئ: وال
ل أمحد وقعت الفتنة ابلشام تسع حمصور وألهنا من فرائض األعيان فلم يعترب هلا إذن اإلمام كالظهر قا

يف كل  سنني فكانوا جيمِّّعون لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل وعنه أهنا شرط ألنه ال يقيمها
 عصر إال األئمة.

الشيخ: والصحيح أهنا ليست بشرط وأهنا لو أقيمت اجلمعة بغري إذن اإلمام يف مكان تقام فيه اجلمعة 
مام ال يقيم أحد اجلمعة إال إبذين فحينئٍذ يتعني أن يستأذن حفظاً فإهنا صحيحة لكن إذا قال اإل

ل حي يريدون أن يقيموا يف مسجدهم مجعة للنظام وعدم التالعب ألنه لو مل يرجع إليه لصار كل أه
س منه فتحصل الفوضى أما كوهنا شرطاً لصحة الصالة حبيث ال تصح الصالة إال إبذنه ففي النف

 شيء.
 

 فصل
صلى خلف كل بر وفاجر حلديث جابر وألهنا من شعائر اإلسالم الظاهرة وختتص إبمام القارئ: وت

هبا فلم جيز ذلك كاجلهاد وهلذا أبيح فعلها يف الطرق واحد فرتكها خلف الفاجر يفضي إىل اإلخالل 
 ومواضع الغصب صيانة هلا عن الفوات.

خلف كل بـَرٍّ وفاجر وعلل املؤلف معة أن يكون عداًل بل تصح الشيخ: يعين ال يشرتط يف إمام اجل
 رمحه هللا ذلك:

 أواًل حبديث جابر السابق أن نصلي خلف كل بر وفاجر.
ل املسلمني فإن املسلمني ما زالوا يصلون خلف األئمة الذين يقيمون اجلمعة والثاين أن هذا من عم

 وهم ليسوا على بِّر.



ؤلف أن ما كان من شعائر اإلسالم الظاهرة الم الظاهرة وظاهر كالم املوالثالث أهنا من شعائر اإلس
ة ومن مث قال فإنه يصح من الرب والفاجر وعليه فيصح أذان الفاجر ألنه من شعائر اإلسالم الظاهر 

 العلماء إنه يشرتط يف األذان أن يكون املؤذن عداًل ولو ظاهرا.
اجلمعة أبدًا إذا كان اإلمام  لى خلف فاجر لزم أن ال تقامالرابع أهنا ختتص إبمام واحد فلو قلنا ال تص

 فاجراً.
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هذا ليس من  ويقول جيوز فعلها يف الطرق ومواضع الغصب صيانة هلا عن الفوات الصحيح أن
وأما مواضع يف الطريق ضعيف  خصائص اجلمعة وأن الصالة يف الطريق صحيحة والنهي عن الصالة

الغصب يعين مثل أن تكون األرض مغصوبة حول املسجد فيصلى فيها اجلمعة فال أبس والصحيح 
وأما  أنه حىت غري اجلمعة وأن الصالة يف األرض املغصوبة صحيحة لكنه أيمث حيث منعها صاحبها

كة لو قيل الصالة فصحيحة ألن النهي مل يرد عن الصالة بل النهي ورد عن الغصب فاجلهة إذًا منف
ال تصلي يف مكان حرام فصلى يف مكان غصب بطلت الصالة لكن مل أيتِّ هكذا بل قيل ال تغصب 

اب )إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم( فالنهي إذاً ليس عن الصالة ولكن عن االغتصاب، اغتص
وء وما األرض فهو أمر خارج وهلذا كان القول الراجح يف مجيع املغصوابت كثوب السرتة وماء الوض

 أشبه ذلك الصحيح أن عدم الغصب ليس شرطاً للصحة.
 السائل: الصالة يف املسجد الضرار ما حكمه؟

 دًا(.الشيخ: الصالة يف مسجد الضرار ال تصح ألن هللا هنى عنه قال )ال تـَقمْم فِّيهِّ أَبَ 
ه ومسجد الضرار ليس كاملغصوب وهلذا أرض مسجد الضرار حالل ليست حراماً لكن الصالة في

 منهي عنها فلو صلى يف مسجد الضرار بطلت صالته.
السائل: بعض املساجد مبنية على أرض مغصوبة والباين له األوقاف فبعض الناس يتحرج من الصالة 

 فيه؟
 ه تصح الصالة واإلمث على من غصبه.الشيخ: على كل حال القول الصحيح أن

 
 فصل



صلى هبم ركعتني يقرأ يف كل ركعة بـ )احْلَْمدم َّللَِِّّّ( القارئ: وإذا فرغ من اخلطبة نزل فأقيمت الصالة ف
 وسورة معها وجيهر ابلقراءة لإلمجاع ونقل اخللف عن السلف.
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كمة وهللا أعلم اجتماع اخللق الكثري الشيخ: هذا من خصائص اجلمعة أنه جيهر فيها ابلقراءة واحل
لنهارية يف اجلمعة ويف العيد ويف كوهنم على قارئ واحد وهلذا يسن اجلهر ابلقراءة اوأتكيد االجتماع ل

الكسوف ويف االستسقاء ألهنا صلوات جيتمع فيها الناس فيكون أكرب عدد ممكن على إمام واحد 
ا يقرأ سورة وال جيتمعون وكذلك أيضاً الليل جيهر فيه خبالف السرية فإن السرية هذا يقرأ سورة وهذ

 ة واحدة.ابلقراءة يف اجلماعة من أجل اجتماع القلب على قراء
القارئ: ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه إال أن املستحب أن يقرأ فيها ابجلمعة واملنافقني أو بـ 

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ )سبح( و )الغاشية( ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه 
ل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسورة اجلمعة واملنافقني يف اجلمعة وعن النعمان بن بشري قا

َيةِّ( روامها مسلم.  يقرأ يف العيدين واجلمعة بـ )َسبِّّحِّ اْسَم رَبَِّّك اأْلَْعَلى( و )َهْل َأاَتَك َحدِّيثم اْلَغاشِّ
 فصل
ئ: ومىت أمكن الغىن جبمعة واحدة يف املصر مل جيز أكثر منها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم القار 

يموا إال مجعة واحدة وإن احتيج إىل أكثر منها جاز ألهنا تفعل يف األمصار العظيمة يف وخلفاءه مل يق
 يف غريها. جوامع من غري نكري فصار إمجاعا وألهنا صالة عيد فجاز فعلها يف موضعني مع احلاجة

 الشيخ: املؤلف رمحه هللا استدل على جواز التعدد للحاجة:
نذ القرن الثالث يصلون عدة مجع وأخذ الناس ذلك صاغرًا عن  أواًل بفعل املسلمني فإن املسلمني م

 كابر وهذه حجة.
هللا الثاين قال وألهنا صالة عيد فجاز فعلها يف موضعني مع احلاجة كغريها يشري إىل أن النيب صلى 

عليه وعلى آله وسلم خرج إىل مصلى العيد وخلَّف علي بن أيب طالب يصلي ابلضعفة يف املسجد 
 وهذا أصل.
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َ جبمعتني مل جتز الثالثة فإن صليت يف موضعني من غري حاجة وإحدامها مجعة  القارئ: وإن استـمْغينِّ
ها ما يفسدها وبعد صحتها ال يتقدماإلمام فهي الصحيحة وحيتمل أن السابقة هي الصحيحة ألنه مل 

يفسدها ما بعدها واألول أوىل ألن يف تصحيح غري مجعة اإلمام افتئااتً عليه وتبطيالً جلمعته ومىت أراد 
 أربعون نفساً إفساد صالة اإلمام والناس أمكنهم ذلك.

السبق  يكون الشيخ: هذا تبع التعليل األول يعين يقول حيتمل أن السابقة هي الصحيحة ولكن مباذا
هل هو ابلتقدم الزمين يف تكبرية اإلحرام أو ابلتقدم الزمين يف إقامة اجلمعة الصحيح الثاين واملذهب 

األول لكن يقول الشيخ رمحه هللا إن األول هو الصحيح األول أوىل وعلل ذلك قال ألن يف تصحيح 
 إفساد صالة اإلمام والناس نفساً  غري مجعة اإلمام افتيااتً عليه وتبطياًل جلمعته ومىت أراد أربعون

أمكنهم ذلك ماذا يصنعون؟ يسبقون ابلصالة جيتمع انس مثاًل يف مسجد حي من األحياء ويقول 
اإلمام مثاًل واجلماعة اآلن يصلون يف اجلامع الكبري كل أهل البلد إال القليل تعالوا حنن أربعون نفراً 

مام لكي تكون صالة اإلمام والناس كلهم ة اإلنريد نصلي اجلمعة يف مسجدان ونريد أن سبق مجع
صالة ابطلة وهذا تعليل جيد ألن بعض أهل الشر يفعلون هذا يقول ما دام الصحيحة هي السابقة 

ابإلحرام تعال فإذا صلوا مجعتهم خطب اخلطيب وصلوا اجلمعة وذهبوا إىل املسجد الكبري الذي فيه 
كم ابطلة ألنكم مسبوقون وهذا رمبا يقع على كل مجعت اإلمام اندوا أبعلى أصواهتم أيها الناس إن

حال الصحيح أنه ما ابشرها اإلمام أو أذن فيها فإن تساوات يف اإلذن أو عدمه فالسابقة وأييت إن 
 شاء هللا بقية الكالم على هذا.

معاً القارئ: فإن مل يكن إلحدامها مزية فالسابقة هي الصحيحة ملا ذكران وتفسد الثانية وإن وقعتا 
 فهما ابطلتان ألنه ال ُيكن تصحيحهما وال تعيني إحدامها ابلصحة فبطلتا كما لو مجع بني أختني.
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الشيخ: يعين كما لو مجع بني أختني يف عقد واحد أبن قال أبومها زوجتك ابنيتَّ فإنه ال يصح العقد 
وال سيما يف زمنهم رمحهم هللا أن  واعلموا أن هذه املسألة هي مسألة فرضية يف الواقع ألنه من يدرك

 هاتني اجلمعتني كانتا تكبرية اإلحرام فيهما واحدة يف آن واحد هذا بعيد لكن إن وقع.
القارئ: كما لو مجع بني أختني وعليهم إقامة مجعة اثلثة ألنه مصر مل تصلِّّ فيه مجعة صحيحة وإن 

 يتيقن براءة ذمته من الصالة وليس علم سبق إحدامها وجهلت فعلى اجلميع الظهر ألن كل واحد مل
 هلم إقامة اجلمعة ألن املصر قد صليت فيه مجعة صحيحة.



 الشيخ: إذًا سوف يصلي هؤالء مجعتني وظهرين.
القارئ: وإن جهل احلال فسدات وهل هلم إقامة اجلمعة على وجهني أحدمها ال يقيموهنا للشك يف 

ملانع من صحتها واألصل عدمه وذكر القاضي وجهاً يف شرط إقامتها والثاين هلم ذلك ألننا ال نعلم ا
 إقامتها مع العلم بسبق إحدامها ألنه ملا تعذر تصحيح إحدامها بعينها صارت كاملعدومة.

الشيخ: والصحيح يف هذه املسائل أنه إذا أقيمت ابلفعل فإن اإلنسان يتحرى املسجد األول الذي 
فيما أقيمت فيه اجلمعة بعده وذلك ألن الضرر إمنا كان  تقام فيه اجلمعة فيصلي فيه فإذا امتأل صلى

يف الزائد فاألول الذي وضع أواًل هو مسجد مجعة فيحرص اإلنسان على أن يصلي فيه فإن امتأل 
ففي املسجد الذي كان بعده فإن امتأل ففي الثالث وإن شق عليه أو كان ال يعلم فيصلي يف أي 

ة إبعادة الصالة ونقول صالتكم ابطلة فهذا فيه مشقة على مسجد وتصح الصالة أما أن نلزم العام
 الناس تندفع بتيسري هذا اإلسالم.

القارئ: ولو أحرم ابجلمعة فعلم أهنا قد أقيمت يف مكان آخر مل يكن له إمتامها وهل يبين عليها ظهراً 
ه ويعترب السبق أو يستأنفها؟ على وجهني أصحهما استئنافها ألن ما مضى منها مل يكن جائزًا له فعل

 ابإلحرام ألنه مىت أحرم إبحدامها حرم اإلحرام ابألخرى للغىن عنها.
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الشيخ: وقد سبق لنا أن الصحيح أن املعترب األسبق إقامة وأن املسجد الذي كانت تقام فيه اجلمعة 
 هو األصل والثاين هو الذي جاء كمسجد الضرار.

شباب امللتزم من إقامة مجعة ولو كانت زائدة ويف فإن متكن الاملسجد األول ص السائل: إن كان إمام
 فهل جيوز هلم؟

الشيخ: ال ما جيوز يقال هذا الصويف إن كان رجاًل خارجاً عن اإلسالم فالواجب إزالته وإن كانت 
 صوفيته ال خترجه وقد نصب من والة األمور فال جيوز االختالف عليه.

 
 فصل

بعد دخول وقتها ألنه يرتكها بعد وجوهبا عليه فلم جيز  ه اجلمعة السفر وز ملن جتب عليالقارئ: وال جي
كما لو تركها لتجارة إال أن خياف فوت الرفقة فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد ملا روى ابن عباس 
م قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن رواحة يف سرية فوافق ذلك يوم اجلمعة فقد



سول هللا مث أحلقهم قال فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ختلف فأصلي مع ر أصحابه وقال أ
رآه فقال )ما منعك أن تغدو مع أصحابك( فقال أردت أن أصلي معك مث أحلقهم فقال رسول هللا 

لغري صلى هللا عليه وسلم )لو أنفقت ما يف األرض ما أدركت فضل غدوهتم( من املسند وهل جيوز 
ا جيوز ألن عمر قال اجلمعة ال حتبس عن سفر وألهنا مل جتب فأشبه السفر ه روايتان إحدامهاجلهاد؟ في

من الليل والثانية ال جيوز ملا روى ... الدارقطين يف األفراد عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 ره(.ن ال يصحب يف سفوسلم قال )من سافر من دار إقامة يوم اجلمعة دعت عليه املالئكة أ
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الشيخ: احلديث األول حديث ابن عباس يف قصة بعث عبد هللا بن رواحة قد يعارض يف استدالل 
إذا زالت الشمس  املؤلف فيقال إن وقت اجلمعة كوقت الظهر ال يدخل إال بعد الزوال يعين إال

سافر ما مل يؤذن وعلى هذا فيكون سفر عبد هللا بن رواحة قبل دخول الوقت والصحيح أنه جيوز أن ي
ا الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا نمودَِّي لِّلصَّالةِّ هلا فإن أذن هلا فإنه ال جيوز أن يسافر لقول هللا تبارك وتعاىل )اَي أَيُـّهَ 

ا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ( فأوجب هللا السعي عند أذان اجلمعة وأما قبل ذلك فإنه ال يلزمه مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ فَاَسَعوْ 
ء خصوصاً مثل أوقاتنا اآلن إذا كان ُيكنه أن أييت أبهل طريق حبيث يعرج على بعض البالد البقا

 فيها اجلمعة.ويقيم 
 السائل: االعرتاض على استدالل املؤلف على حديث ابن عباس ما فهمته؟

لشيخ: عبد هللا بن رواحة بعثه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف سرية فوافق ذلك يوم اجلمعة فقدم ا
أصحابه وقال أختلف فأصلي مع الرسول فهنا ذهبت السرية بعد دخول وقت اجلمعة ألن على 

املذهب يدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فيقول املؤلف جيوز للجهاد فنقول  املشهور من
 يقول إنه دخل وقت اجلمعة.من 
 

 فصل
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ن منزله يف بعد فعليه أن يسعى يف الوقت الذي القارئ: وجيب السعي ابلنداء الثاين ملا ذكران إال مل
به مدركاً للجمعة ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ويستحب التبكري ابلسعي ملا روى يكون 

نابة مث راح فكأمنا أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجل
أمنا قرب كبشاً انية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فكقرب بدنة ومن راح يف الساعة الث

أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة 
ه وقال علقمة خرجت مع عبد هللا يوم فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر( متفق علي

مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا ثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد اجلمعة فوجد ثال
 عليه وسلم يقول )إن الناس جيلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إىل اجلمعة( رواه ابن ماجه.

ة غسل اجلنابة هل املراد بذلك أن يكون عليه جنابة الشيخ: يف احلديث األول من اغتسل يوم اجلمع
 كغمسلها؟ الثاين هو املراد وقوله )مث راح فكأمنا يث جيامع أهله مث يغتسل أو املراد غسل اجلنابة يعينحب

قرب( لفظ الرواية بدون )يف الساعة األوىل( وهلذا حيتاج إىل التخريج ألهنا عندي )يف األوىل( 
( وهذا الرواح ليس البخاري أنه ليس فيها يف األوىل )من راح فكأمنا قربمصححه والذي أحفظه من 

ا املراد به مطلق الذهاب كما هو اللغة املشهورة عندان اآلن معناه الذهاب بعد زوال الشمس وإمن
نقول فالن راح ولو كان يف الليل فالن راح لكذا ولو كان يف أول النهار فقوله )من راح( يراد به 

زوال الشمس وعلى هذا فتكون  طلق الرواح خالفاً ملن فهم أن املراد من راح أي بعداملشي أي م
بع ساعة وهذا بعيد فالصواب أن املراد )راح( أي ذهب فهي على مطلق الساعات كلها يف خالل ر 

 الرواح.
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وفيه أيضاً تفاوت األجر بتفاوت العمل فيؤخذ منه حكمة هللا عز وجل يف اجملازاة وأن اجلزاء من 
ور والثواب عند هللا عز وجل ليس إلينا ألن تقدير األج جنس العمل أما مل كان هذا التفاوت؟ فهذا

وليس لنا من األمر شيء فال يقال ملاذا كان األول كأمنا قرب بدنة واألخري كأمنا قرب بيضة ألن هذا 
 أمر يرجع إىل هللا عز وجل وليس لنا إال مطلق التسليم.

جماً الغالب يكون أقوى وأكرب ح وفيه أيضاً ملاذا خص الكبش األقرن؟ قالوا ألن الكبش األقرن يف
 فيميز على غريه وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف أضحيته خيتار األقرن.

وقد استدل بعض العلماء جبواز األضحية ابلدجاج قال ألنه قال )فكأمنا قرب دجاجة( فجعلها يف 



َجوِّز جاجة ابلديك فيقال له إذن مصاف هبيمة األنعام اإلبل والبقر والغنم فتجوز التضحية ابلد
األضحية ابلبيضة ألنه قال )فكأمنا قرب بيضة( وهو استدالل غريب لكن بعض الناس أيخذ بظاهر 
اللفظ وال ينظر إىل النصوص األخرى الدالة على أن األضاحي إمنا هي من هبيمة األنعام لقوله صلى 

 (يكم فتذحبوا جذعة من الضأنهللا عليه وسلم )ال تذحبوا إال مسنة إال أن تعسر عل
ويف احلديث أيضاً أن املالئكة تستمع إىل اخلطبة فبينما هي على أبواب املساجد مساجد اجلمع فإنه 

إذا جاء اإلمام تركت الكتابة وأنصتت للخطبة فإن قال قائل أي فائدة للمالئكة بسماع اخلطبة؟ قلنا 
الئكة حتضر عمة على مصلي اجلمعة أن املإن وجودهم بركة وخري ويكون هذا من ابب زايدة الن

وتستمع مث هي إذا مسعت تعظيم هللا عز وجل يف هذه اخلطبة وتالوة آايته وموعظة املسلمني ال شك 
 أهنم يزدادون إُياانً وإن كانوا هم على أعلى ما يكونوا من اإلُيان لكن كلما قوي اإلُيان كان أكمل.

ر هلم تقف على أبواب املساجد وجل لبين آدم املالئكة تسخوفيه أيضاً يف احلديث تسخري هللا عز 
 تكتب كل من جاء األول فاألول يعين كأهنم جنود جندهم هللا عز وجل ليكتبوا األول فاألول.
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ويف هذا دليل على أن اخلطبة تسمى ذكرًا ونستفيد من هذه الفائدة وجوب حضور اخلطبة واستماعها 
 فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ( فنقول )إىل ذكر هللا( أي إىل ا نمودَِّي لِّلصَّالةِّ مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ لقول هللا تعاىل )إِّذَ 

 اخلطبة فيستدل به على وجوب حضور خطبة اجلمعة واالستماع إليها.
ويف حديث علقمة مع عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه دليل على حرص الصحابة على التقدم يف 

ابن مسعود )رابع أربعة( كأنه انتقد نفسه وعلى أتسفهم إذا وجدوا غريهم قد سبقهم لقول  اجلمعة
وأحب أن يكون هو األول واملراد تقدم اإلنسان يف نفسه ال مبنديله وال بكتابه وال بكرسي املصاحف  

أبلغ كما يفعل بعض الناس اليوم جتده يضع املنديل بعضهم يضع املسواك بعضهم يضع املفاتيح وما 
 إنسان أيخذ املفاتيح ويقول احلمد هلل مفتاح سيارة ومفتاح أمنه إذا وضع املفاتيح ألنه خيشى أن أييت

ابب لكن مع ذلك عندهم قوة أمن فاملراد ابلتقدم إىل اجلمعة أن يتقدم اإلنسان بنفسه وهلذا اختلف 
م من أجاز ذلك ومنهم من العلماء رمحهم هللا يف جواز وضع الشيء يف املكان ليحجزه لنفسه؟ فمنه

ن النيب صلى هللا عليه وسلم أذن ببناء اخليمة يف املسجد وهذا نوع من احلجز منعه فمن أجازه قال إ
ألن مكان اخليمة لن يصلي فيه أحد ولن يستقر فيه إال صاحبه ومنهم من منع ذلك وقال إنه ال جيوز 

ل يف هذا أنه إذا وضع هذا الشيء ليحجز به وأن هذا حتجر ملكاٍن غريمه أحق به منه والراجح التفصي



كان وهو قد خرج من املسجد لعذر وسيعود بعد انتهاء عذره فإن هذا ال أبس به حلاجة اإلنسان امل
إىل اخلروج وإن كان وضع هذا املكان وخرج إىل بيته وأهله ومتجره فهذا جناية على من سبق ألنه 

 أحق هبذا املكان منه.
دار الفكر الشيخ سليم يوسف  يف زايدة الساعة األوىل قال حمقق الكايف طبعةالسائل: الذي ذكرته 

وهذه الزايدة انفرد هبا مالك يف املوطأ واحلديث منسوب للشيخني وهذه الزايدة ليست عندمها فلم 
 نثبتها يف املنت وليست عندان يف األصل.
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ه ملا قال ومن راح يف الثانية فيكون قوله من الشيخ: لكن إذا قيل كيف نعرف أهنا األوىل؟ نقول ألن
 جودة لفظاً فبقية احلديث يدل عليها.ين يف األوىل ومن راح يعين يف الثانية فهو وإن مل تكن مو راح يع

القارئ: ويستحب أن أيتيها ماشياً ليكون أعظم لألجر وعليه سكينة ووقار لقول النيب صلى هللا عليه 
م تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار( متفق عليه ويقارب بني خطاه وسلم )ال أتتوا الصالة وأنت

 لتكثر حسناته.
 أيتيها ماشياً فكما قال املؤلف رمحه هللا ألجل أن ينال أجر اخلطا. الشيخ: أما كون األفضل أن

من وأما قوله رمحه هللا ويقارب بني خطاه ففي هذا نظر ألن املقاربة بني اخلطا أمر يقصد ولو كان 
األمور املشروعة لبينه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأما قوله صلى هللا عليه وسلم )مل خيط 

 رفع له هبا درجة وحيط هبا عنه خطيئة( فاملراد اخلطوة املعتادة وأما أن يقصر خطاه بزايدة خطوة إال
 األجر ففي هذا نظر ظاهر.

لسكينة والوقار( الفرق بينهما أن الوقار يف الظاهر وقوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )عليكم ا
َل السَّكِّيَنَة يفِّ قـملموبِّ اْلممْؤمِّنِّنَي( فيكون ساكن القلب والسكينة يف الباطن قال هللا تعاىل )همَو الَّذِّي أَنـْزَ 

 مطمئناً وقورًا حبيث ال يتحرك حركات ختالف الوقار واملروءة.
 

 فصل
ب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة ملا روى أبو القارئ: ويستحب أن يغتسل ويتطي

غتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع من سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ال ي
طهر ويدهن من دهنه وُيس من طيب بيته مث خيرج( فال يفرق بني اثنني مث صلى ما كتب له مث ينصت 



 هللا له ما بينه وبني اجلمعة األخرى( رواه البخاري.إذا تكلم اإلمام إال غفر 
ن الغسل واجب وقوله ويتطيب مباذا الشيخ: قوله يستحب أن يغتسل سيأيت رواية أخرى عن أمحد أ

 يتطيب؟ ابلطيب البخور أو الدهن والدهن أبقى.

(2/222) 

 

، قطع الشعر الذي يسن وقوله ويتنظف بنيَّ التنظيف بقوله بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة
أربعني يوماً ألن النيب صلى هللا  شياء الثالثة فوققطعه مثل الشارب واألبط والعانة وال ترتك هذه األ

عليه وعلى آله وسلم وقتها ولو جعل اإلنسان لنفسه موعدًا معيناً حىت ال ينسى لكان حسناً مثل أن 
أو اثلث مجعة من كل شهر ال تعبدًا هلل هبذا يتخذ أول مجعة يف الشهر أو آخر مجعة أو اثين مجعة 

ذا ترك التوقيت نسي فزاد على أربعني إال إذا طال التوقيت ولكن ألجل أن ال ينسى ألن اإلنسان إ
 الشعر أو الظفر قبل األربعني فتزال من حيث تطول.

معة واجب القارئ: وعنه أن الغسل واجب ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )غسل اجل
 على كل حمتلم والسواك وأن ُيس طيبا( رواه مسلم.

يف هذا احلديث من وجهني الوجه األول أنه قال ملا روي وهذه صيغة  الشيخ: املؤلف رمحه هللا أخطأ
 تدل على التضعيف.

الثاين أنه قال رواه مسلم مع أن اجلملة األوىل منه )غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم( قال يف 
إنه أخرجها السبعة كل أصحاب السنن والصحيح أخرجوها البخاري ومسلم واإلمام أمحد   البلوغ

رجوا هذا احلديث )غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم( وهذا هو الصحيح أنه واجب كلهم أخ
ويدل عليه أمور األول لفظ )واجب( صريح يف الوجوب وقد صدرت من أعلم اخللق ابلشرط ومن 

ومن أعلم اخللق مبدلوالت األلفاظ ومن أفصح اخللق ومن أنصح اخللق فال أعلم اخللق مبا يقول 
ذا اللفظ وهو يريد من األمة أن يدعوه إذا شاؤوا فهو صريح يف الوجوب ُيكن أن يطلق مثل ه

ومعلوم أن هذه العبارة لو وجدت يف مصنف من املصنفات للفقهاء ما شك القارئ أن املصنف يرى 
 من النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم. أنه واجب فكيف وقد صدرت
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الثاين أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال )إذا أتى أحدكم اجلمعة فليغتسل( واألصل يف األمر 
َالِّفم  يالوجوب ألن هللا هدد املخالف فقال )فـَْلَيْحَذرِّ الَّذِّيَن خيم َنٌة َأْو يمصِّ يبَـهمْم فِّتـْ بَـهمْم وَن َعْن َأْمرِّهِّ َأْن تمصِّ

فإن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أتى وعمر بن َعَذاٌب أَلِّيٌم( الثالث أن الصحابة فهموا الوجوب 
اخلطاب خيطب الناس يوم اجلمعة وكأنه عرَّض به فقال وهللا اي أمري املؤمنني ما زدت على أن توضأت 

لم )إذا أتى أحدكم اجلمعة ل والوضوء أيضاً وقد قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسمث أتيت فقا
ب لصرفه عن الوجوب ليس فيه إال حديث مسرة املرسل الركيك فليغتسل( فالمه على ذلك وال موج

اللفظ وهو قوله )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل( هذا الكالم مبجرد 
د أن يكون الرسول قد قاله عليه عه تكاد جتزم أنه مل خيرج من مشكاة النبوة كالم ركيك وبعيما تسم

اخلالف من حديث احلسن عن مسرة ونقول أيضاً إجياب ذلك على الناس الصالة والسالم على ما يف 
دينه أحوط من عدم اإلجياب وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم من )من اتقى الشبهات فقد استربأ ل

 وعرضه(.
يث لو مل يفعل مل تصح صالته؟ فاجلواب ال فإن قال قائل هل وجوبه كوجوب الغسل من حدث حب

د يكون إمجاعاً بينهم يف قصة عمر أنه أي االغتسال ليس بشرط لصحة الصالة بل ألن الصحابة يكا
 هو واجب للصالة وليس شرطاً فيها.

جلواب ال ألن الغسل للجمعة أي لصالة اجلمعة وإذا فإن قال قائل وهل جيزئ الغسل بعد الصالة؟ فا
 صالة فال فائدة من الغسل ألنه انتهى املقصود.انتهت ال
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أما السواك وأن ُيس طيباً فهذا ليس بواجب ابالتفاق على أن أحد رواته ونسيت من هو وأظنه أاب 
واك ال حيصل به من سعيد قال أما الغسل فواجب وأما السواك فال أدري وكأنه توقف ألن الس

ها العرق أكد االغتسال يف أايم الصيف وأايم احلر اليت يكثر فيالتنظيف كما حيصل من االغتسال ويت
وتفوح الرائحة وهلذا توسط شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقال إن غسل اجلمعة واجب على من 

 لوجوب أوىل من القول ابلتقييد.فيه رائحة ال تزول إال ابالغتسال لكن العموم أوىل أعين عموم ا
 الرائحة طبيعية ال ُيكن أن تزول ابلغسل؟السائل: ما إذا كانت 

كانت الرائحة طبيعة فال ُيكن أن تزول ابلغسل لكن من املمكن أن يدهن أبطياب قوية الشيخ: إذا  
 ختفف الرائحة ألنه يوجد أطياب هلا رائحة قوية ختفف الرائحة.



 يت يضعها الرجل قد تؤذي رجالً آخر؟السائل: بعض العطور ال
 ؤذي أكثر الناس فال يستعمله.الشيخ: إذا كان ي

ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت القارئ: واملذهب األول 
ومن اغتسل فالغسل أفضل( قال الرتمذي هذا حديث حسن واخلرب األول أريد به أتكيد االستحباب 

 لك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبني.ولذ
 مثال أبن العلماء أمجعوا على أن غري مسلم ليسا واجبني وإذا سلمنا إبمجاع العلماء يعينالشيخ: هذا 

السواك والطيب غري واجبني فنقول خرج هذا ابإلمجاع أنه ليس بواجب وداللة االقرتان ضعيفة ومل 
يف ذا كان القول الصحيح أن اخليل حالل وإن كانت مقرونة يقل هبا إال نفر قليل من العلماء وهل

 القرآن ابحلمري والبغال.
الفجر لقوله )يوم اجلمعة( واألفضل فعله عند الرواح ألنه أبلغ يف املقصود القارئ: ووقت الغسل بعد 

 وال يصح إال بنية ألنه عبادة.
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الشيخ: قوله رمحه هللا وقت الغسل بعد الفجر هذا فيه احتمال ال شك ألن اليوم الشرعي يدخل 
ره حىت طلوع الشمس  لكن لو أخره إىل ما بعد طلوع الشمس لكان أحسن ألنه إذا أخبطلوع الفجر 

 كان اغتساله يف اليوم قطعاً وقبل طلوع الشمس أمر مشكوك فيه.
وقوله وال يصح إال بنية ألنه من العبادة وقد قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إمنا األعمال 

 ابلنيات(.
زئه لقوله عليه جمعة واجلنابة أجزأه وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن جيالقارئ: فإن اغتسل لل

السالم )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة( وألن املقصود التنظيف وهو حاصل واحتمل أن ال 
 جيزئه لقوله عليه السالم )وليس للمرء من عمله إال ما نواه(.

مرء من عمله إال ما نواه( ألنه قريب من معىن )وإمنا الشيخ: الظاهر أنه روى احلديث ابملعىن )ليس لل
مرئ ما نوى( والذي يظهر أنه جيزئ إذا نوى عن اجلنابة وغاب عن ذهنه نية الغسل للجمعة لكل ا

 فإنه جيزئه.
لكن لو نوى للجمعة دون اجلنابة هل جيزئه أو ال؟ ال جيزئه ألن غسل اجلنابة عن حدث والبد من 

 عة تنظيف وليس عن حدث وال جيزئ األدىن عن األعلى.رفعه ابلنية وغسل اجلم



ا مجيعاً؟ صح كما لو نوى ابلراتبة حتية املسجد مع الراتبة وإن اغتسل أواًل عن اجلنابة مث عاد لو نوامه
واغتسل للجمعة جيزئ أم ال؟ جيزئ بل قال الفقهاء إنه أكمل أن يغتسل للواجب أواًل مث للمسنون 

للجنابة مث اثنياً ه هللا ال جيزئ أحدمها عن اآلخر بل البد أن يغتسل أوالً اثنياً وقال ابن حزم رمح
للجمعة وبناًء على هذا يكون إعادة الغسل مرتني يكون أحوط من وجه آخر إتقاًء هلذا القول الذي 

 ذهب إليه ابن حزم وإن كنا نرى أنه قول ضعيف لكنه قد قيل.
ه وسلم )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة( فقد سبق أن وأما قول املؤلف لقول النيب صلى هللا علي

 اه كغسل اجلنابة.معن
 

 فصل
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القارئ: وإذا أتى املسجد كره له أن يتخطى الناس لقوله عليه السالم )ومل يفرق بني اثنني( إال أن 
 فرجة ال يصل مل جيد موضعاً إال يكون إماماً وال جيد طريقا فال أبس ابلتخطي ألنه موضع حاجة ومن

ها إال بتخطي الرجل والرجلني فال أبس فإن تركوا أول املسجد فارغاً وجلسوا دونه فال أبس إلي
بتخطيهم ألهنم ضيعوا حق نفوسهم وإن ازدحم الناس يف املسجد وداخله اتساع فلم جيد الداخل 

وضع فله ختطيهم ألنه موإن مل يرجو ذلك  لنفسه موضعاً فعلم أهنم إذا قاموا تقدموا جلس حىت يقوموا
 حاجة.

الشيخ: قول املؤلف رمحه هللا كره أن يتخطى الناس يف االقتصار على الكراهة نظر ألن النيب صلى 
هللا عليه وسلم رأى رجاًل يتخطى الناس فقال له )اجلس فقد آذيت( واألمر للوجوب وال سيما أنه 

بة فإنه مع أذيتهم ن ذلك يف وقت اخلطة وال سيما إذا كاعلل ذلك ابألذية وأذية املسلمني حمرم
 ابلتخطي يوجب أن تنشغل قلوهبم عن استماع اخلطبة.

أما ما ذكره من اإلمام إذا مل يكن له ابب من قبلة املسجد فنعم ألن ختطيه حلاجة وأما ما ذكره ممن 
لناس لرجل الذي يتخطى ارأى فرجة تركها من تقدم ففي النفس من هذا شيء ألن ظاهر احلديث يف ا

ضية عني حتتمل أن الرجل يتخطى لفرجة وحيتمل أنه يتخطى لعله جيد فرجة لذلك ال العموم فهي ق
نرى أن يتخطى ألجل الفرجة لكن نرى أن من تقدموا فال ينبغي هلم أن يدعوا فرجاً كما نراه بعض 

سع لرجل نه وبني أخيه ما ياألحيان جتد يف الصفوف األوىل متسعات يعين تكاد تقول كل رجل بي



 تضييق للمسجد ومنع لغريهم ممن أييت ليتخذ مكاانً.آخر وهذا 
السائل: كيف جنيب على قوهلم الذين يقولون إن قوله صلى هللا عليه وسلم )واجب( هذا يرد يف 

 اللغة العربية كقوهلم حافظت علي واجباً ويقولون إن الرسول صلى هللا عليه وسلم لسان عريب مبني
 عليه اللغة.فهو أييت ما تدل  فهو من أهل اللغة
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الشيخ: وهل إن كلمة واجب يف اللغة ال أتيت إال للمستحب؟ ال، وما هو األصل؟ األصل أهنا أتيت 
هرها مث إن قول حققك للواجب فإذا كان األصل أن أتيت للواجب فالواجب إجراء النصوص على ظا

العرب قد تكون هذه عبارة عرفية مث إن حق علي واجب أواًل من قال إن هذه عبارة موروثة عن 
صل فيه الوجوب هذا األصل وهلذا من استثىن من احلقوق اخلمسة اليت املسلم على املسلم واجب األ

 منها أبنه لالستحباب مجعها الرسول يف قوله )حق املسلم على املسلم( مخسة من استثىن واحداً 
 طولب ابلدليل.

يرفع احلدث مع أن الغسل واجب وغسل اجلنابة واجب وهو  السائل: من يقول غسل اجلمعة ال
 مها واجب؟يرفع احلدث فكال

الشيخ: نعم لكن غسل اجلنابة عن حدث فإذا نوى ذلك اختفى، وغسل اجلمعة للنظافة ليس عن 
 يف يرفع حداثً مل ينوه.حدث وأما وجوبه فهو واجب للنظافة فك

ملا روى ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  القارئ: وليس ألحد أن يقيم غريه وجيلس مكانه
لرجَل من مقعده وجيلس فيه( متفق عليه وإن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز )ال يقيم الرجل ا

 من موضعه كره ملا فيه من اإلاثر ابلقرىب.ألن احلق له لكن إن كان املنتقل ينتقل إىل موضع أبعد 
موضعه فإذا جاء قام الغالم وجلس مكانه فال أبس به كان ابن سريين  ولو قدم رجل غالمه فجلس يف

عله وإن فرش له مصلى مل يكن لغريه اجللوس عليه وهل لغريه رفعه واجللوس يف موضعه؟ فيه يف
 وجهان.

إليه فهو أحق به ملا روى أبو هريرة قال قال رسول هللا وإن قام اجلالس من موضعه حلاجة مث عاد 
إن نعس وسلم )إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به( رواه مسلم و  صلى هللا عليه

فأمكنه التحول إىل مكان ال يتخطى فيه أحدًا استحب له ذلك ملا روى ابن عمر قال مسعت رسول 
نعس أحدكم يوم اجلمعة يف جملسه فليتحول إىل غريه( من املسند هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )إذا 



 ث صحيح.وهو حدي
 الشيخ: هذه مسائل يف هذا القطعة:
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املسألة األوىل أنه ال جيوز أن يقيم غريه وجيلس مكانه واستدل لذلك أبن النيب صلى هللا عليه وعلى 
عليه والنفي هنا مبعىن النهي وإذا آله وسلم قال )ال يقيم الرجل رجاًل من مقعده وجيلس فيه( متفق 

يث صار سجية فهو أبلغ يف الزجر عنه ألن التقدير أن هذا أمر معلوم حب جاء النفي مبعىن النهي
وطبيعة أبن اإلنسان ال يقيم غريه وظاهر كالم املؤلف أنه ال يقيم أخاه الصغري وال ابنه وال الصيب 

لس مكانه وهذا حق أنه ال جيوز أن يقيم اإلنسان الصغري لعموم قوله وليس ألحد أن يقيم غريه وجي
 لس مكانه مهما كان هذا الغري.غريه وجي

ه الرجل من مكانه وأجلسه فيه فهل له أن يقبل؟ اجلواب نعم له أن يقبل ألن املسألة الثانية إذا قام ل
 احلق للجالس األول فإذا أسقطه فال أبس.
يف املكان الفاضل ويتأخر إىل املكان املفضول؟ يقول املسألة الثالثة هل لإلنسان أن يقدم غريه 

 ال ينبغي لإلنسان أن يوثر غريه ف إن هذا مكروه ملا فيه من اإليثار ابلقرب وهذا صحيح يعيناملؤل
ابلقرىب ألنه سيحتاج إليها إال إذا ترتب على ذلك مصلحة أكرب مثل أن يؤثر أابه أو أحداً له فضل 

للمفضول ما  ما أشبه هذا ويريد أن يؤثره تشجيعاً له ولغريه فهذا يعرضعلى الناس مبال أو علم أو 
 جيعله أفضل من الفاضل.

قدم أحدًا جيلس يف مكان فاضل حىت حيضر سواء كان غالمه أو ابنه الصغري أو املسالة الرابعة إذا 
التابعني غريمها فهل له ذلك؟ يقول املؤلف إنه ال أبس واستدل بفعل ابن سريين وابن سريين من 

لفوا يف قول الصحايب هل يكون حجة أم ال فضالً وفعله ليس حبجة وقوله ليس حبجة ألن العلماء اخت
ابعي وهلذا نرى أن يف النفس شيئاً وذلك أن هذا الذي قدم فجلس مل يتقدم لنيل الفضل عن قول الت

اضل ويتأخر من سبقه له وإمنا تقدم لنيل الفضل لغريه وغريه ليس له حق أن يتقدم يف املكان الف
 يل أو ابلسجادة أو ما اشبه ذلك.ابجمليء فهو يشبه التحجر بقطعة املند
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املسالة اخلامسة هل له أن يفرش شيئاً يف مكان ليصلي فيه إذا حضر؟ املذهب أن ذلك جائز وليس 
فيتصرف يف مال غريه لكن لغريه أن جيلس فيه ألن هذا املصلى للذي فرشه وال جيوز أن يصلي عليه 

هني: الوجه األول أن له أن يرفعه ألن هذا وضعه بغري هل للغري أن يرفعه؟ يقول املؤلف إن فيه وج
اين ليس له أن يرفعه واملذهب أنه ليس له أن يرفعه إال إذا أقيمت الصالة وال شك أنه حق والوجه الث

ة وينظر كل واحد منهما إىل اآلخر لو رفعه سوف يكون بينه وبني صاحبه خصومة وشجار وعداو 
لب املصاحل لكن ينصح هذا الرجل الذي يضع مصلى أو غريه نظرة غضب ودرء املفاسد أوىل من ج

ناس الذين هم أحق به منه ينصح ويقال اي أخي ال تفعل هذا ألنك إذا فعلت حرمت حيجزه عن ال
كاانً لك يف مقدم املسجد غريك املكان الفاضل وإذا فعلت فإنك تعتمد على أنك قد وضعت م

اآلن فيما يشاهد الناس أن الذين حيجزون يف األماكن فتتهاون يف احلضور والتقدم كما هو الشأن 
ال أيتون إال يف آخر الناس ألنه يرى أنه قد ضمن لنفسه أن يكون يف الصف األول  املتقدمة جتدهم

وله أن يقيم من جلس فيه لكن ينغي له  فيتأخر أما إذا قام من جملسه لعذر مث رجع فإنه أحق مبكانه
ه شيئاً يدل على أنه سريجع لئال جيلس فيه أحد فيحصل النزاع إذا إذا خرج لعذر أن يضع يف مكان

 ع وقال قم عن مكاين وكلما حصل به درء املشاجرة بني املسلمني فهو خري.رج
املؤلف حبديث يف املسند  املسألة األخرية إذا نعس فاألفضل أن يتحول إىل مكان آخر واستدل له

يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملا انم يف السفر ومل وقال إنه حديث صحيح ورمبا يشهد له أن الن
بعد طلوع الشمس أمرهم أن يتحولوا إىل مكان آخر فارحتلوا إىل مكان آخر ولكن إذا يستيقظ إال 

يف مكانك وحتاول طرد النعاس لزم من هذا أن يتخطى رقاب الناس فنقول له ال تتخطى تبقى 
كان ال يؤثر على من إىل جانبه ابلتحدث إليه قليالً يعين قبل   ابلتسوك أو تغيري اجللوس مثالً أو إذا

 اإلمام املهم أنه حياول أن يطرد النعاس. جميء
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السائل: جميء اإلنسان مبكراً ولكنه متعب وأييت فيضع مثالً سجادة أو كتاب يف موضعه مث ينام يف 
 غري موضعه لكنه يف املسجد؟
 أبس. الشيخ: ما دام يف املسجد فال

 ائل: إذا قام رجل من مكانه يؤثر رجاًل فهل األفضل قبول ذلك أم ينصحه أن ال يؤثر غريه؟الس
الشيخ: يقول إذا آثر غريه فهل األفضل للمؤثَر أن يقول اي فالن ال تؤثر أحدًا يف مكانك الفاضل أو 



ورددت إيثاره تفعل هذا أن يقبل حتوله عنه وإيثاره؟ ينظر للمصلحة ألنك لو قلت له إنه ال ينبغي أن 
إايك صار يف نفسه شيء ألنه ما قام إال ليكرمك وأنت إذا رددته أهنته فالذي أرى أنك تقبل هذا 

 اإليثار مث بعد ذلك تنصحه.
 

 فصل
القارئ: ويتستحب الدنو من اإلمام لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من غسل يوم اجلمعة 

ن اإلمام واستمع ومل يلغم كان له بكل خطوة عمل سنة كب ودان مواغتسل وبكر وابتكر ومشى ومل ير 
أجر صيامها وقيامها( رواه ابن ماجة والنسائي وإن حضر قبل اخلطبة اشتغل ابلتنفل أو ذكر هللا 

وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة اإلجابة ويكثر من الصالة على رسول هللا صلى هللا 
ألنه يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )من قرأ سورة  ورة الكهفعليه وسلم ويقرأ س

 الكهف يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة وقي الفتنة(.
 

 فصل
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القارئ: فإذا جلس اإلمام على املنرب انقطع التنفل فإذا أخذ يف اخلطبة حرم الكالم لقول النيب صلى 
متفق عليه، وروى ثعلبة بن مام خيطب أنصت فقد لغوت( هللا عليه وسلم )إذا قلت لصاحبك واإل

مالك أهنم كانوا يتحدثون يوم اجلمعة وعمر جالس على املنرب فإذا سكت املؤذن قام عمر ومل يتكلم 
أحد حىت يقضي اخلطبتني فإذا قامت الصالة ونزل عمر تكلموا وعنه ال حيرم الكالم ملا روى أنس 

قام رجل فقال اي رسول هللا هلك الكراع وسلم خيطب يوم اجلمعة إذ  قال بينما النيب صلى هللا عليه
هلك الشاء فادعو هللا أن يسقينا وذكر احلديث متفق عليه واألول أوىل وهذا حيتمل أنه يف تكليم 

 اخلطيب دون غريه ألنه ال يشتغل بتكليمه عن مساع خطبته.
وأستغرب أن عة حمرم وال إشكال يف هذا الشيخ: الصواب املتعني يف هذا أن الكالم حال خطبة اجلم

يكون لإلمام أمحد رمحه هللا رواية يف عدم التحرمي ألنه رضي هللا عنه ورمحه من املتمسكني ابلسنة 
والسنة يف هذا واضحة وما أوردوه استدالاًل فإنه ال دليل فيه ألن هذا الرجل يكلم اخلطيب فال 

تكليمه ويستثىن من ب سوف يكلمه وال خيطب على يشتغل بتكليمه عن مساع اخلطبة إذ أن اخلطي



ذلك ما إذا دعت الضرورة إىل الكالم كما لو تكلم إلنقاذ معصوم من هلكه فإن ذلك جائز مثل أن 
يرى شخصاً خيشى أن يسقط يف بئر أو حنوه فيتكلم فهنا الكالم جائز بل هو واجب ألنه إلنقاذ 

 معصوم.
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يرد السالم ولكن إذا انتهت اخلطبة يقول و ردًا لسالم؟ اجلواب ال وهل يتكلم جواابً لسؤال أ
ال يتهمه ابلكربايء للمسلم إنه ال حيل لك أن تسلم وال حيل لغريك أن جييبك على سالمك ألن 

وليفهم احلكم فهو إذا أخربه هبذا استفاد فائدتني الفائدة األوىل له والفائدة الثانية ملن مل جيبه الفائدة 
جيبه أنه يدفع عن نفسه هتمة الكرب والفائدة ملن مل يسلم أنه يعرف احلكم حىت ال يعود مرة اثنية ملن مل 

ارة فنعم وأما ابلعبارة فال ألن النيب صلى هللا عليه وعلى ويسلم وهل يسكت املتكلم نقول أما ابالش
رك أجر اجلمعة آله وسلم قال )إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب أنصت فقد لغوت( واللغو أن ال يد

وعلى هذا فيكون معىن قوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ومن لغا فال مجعة له( يعين أنه ال يدرك 
الته تبطل بل صالته صحيحة جمزئة وال أظن يف ذلك خالفاً لكن أجر فضلها وليس املعىن أن ص

واإلمام خيطب كمثل احلمار اجلمعة اخلاص ال يناله ألنه لغا ويف مسند اإلمام أمحد )أن الذي يتكلم 
 حيمل أسفارًا والذي يقول أنصت ال مجعة له(.

 إننا نصلي عليه؟السائل: عندما نسمع ذكر الرسول عليه الصالة والسالم يف اخلطبة ف

(2/233) 

 

الشيخ: لو صليت عليه هل هذا كالم أو دعاء؟ دعاء ثبت لوجود سببه فأنت تقول اللهم صلِّّ وسلم 
طيب مبنزلة دعائك وش على من حولك أو تقول آمني ألن أتمينك على صالة اخلعليه حبيث ال تش

أنت إذ أن املؤمِّّن على دعاء يستمع إليه داٍع ودليل هذا قوله سبحانه وتعاىل يف قصة موسى وهارون 
لُّوا َعْن َسبِّيلَِّك )َوقَاَل مموَسى رَبَـَّنا إِّنََّك آتـَْيَت فِّْرَعْوَن َوَمأَلَهم زِّيَنًة َوَأْمَوااًل يفِّ احْلََيا َيا رَبَـَّنا لِّيمضِّ نـْ رَبَـَّنا ةِّ الدُّ

يَبْت 88اْطمِّْس َعَلى َأْمَواهلِِّّْم َواْشدمْد َعَلى قـملموهبِِّّْم َفال يـمْؤمِّنموا َحىتَّ يـََروما اْلَعَذاَب اأْلَلِّيَم ) ( قَاَل َقْد أمجِّ
يَبْت َدْعَوتمكمَما( فأنت إذا َدْعَوتمكمَما( والداعي موسى لكن قالوا إن هارون كان يؤمن فقال هللا  )َقْد أمجِّ

 حدًا يصلي على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأنت تستمع إليه وقلت آمني كفى.مسعت أ



السائل: مما ال شك فيه أن ما وجد سببه يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل يفعله وال الصحابة 
 ؟ثبت عن السلف أهنم كانوا يرفعون أيديهم بني اخلطبتني وال السلف الصاحل أنه خمالف للسنة هل

الشيخ: يقولون ما ثبت بطريق العموم ومل ينقل فعدم النقل ليس نقاًل للعدم ومن املعلوم أن هذه 
الساعة ساعة إجابة وأن من آداب الدعاء رفع اليدين فإذا رفع أحد يديه فإننا ال ننكر عليه ألن هذا 

م معناه ما ثبت هو الذي يتبني به إطالق أن عدم النقل ليس نقاًل للعدالوقت وقت إجابة وهذا 
بعموم أو حنوه فال حيتاج إىل أن ينقل العمل به ألن األصل أهنم يعملون به ويقال عدم النقل ليس 

نقاًل للعدم نعم لو نقل أهنم ال يفعلون حينها نقول ال تفعل ادعو هللا بدون رفع اليدين كما تقول ريب 
 يل يف الصالة وأنت ال ترفع يديك.اغفر 

 اليدين يف اخلطبة؟ السائل: ما حكم رفع
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الشيخ: رفع اليدين يف اخلطبة أنكره الصحابة على بشر بن مروان لكن قد ثبت رفع اليدين يف 
ي ال اخلطيب وال اخلطبة يف حال االستسقاء ويف حال االستصحاء ويف غري ذلك ال تمرفع األيد

 املستمع.
نه إذا ورد النص العام فإنه ال يعمل جبزء منه إال إذا ثبت عن السلف السائل: ذكر بعض العلماء أ

 العمل به؟
الشيخ: نعم هذه قاعدة مهدومة ألن األصل هو العمل واألصل أن العام شامل جلميع أفراده لقول 

)إذا فعلتم ذلك فقد عباد هللا الصاحلني( قال  النيب صلى هللا عليه وسلم حني ذكر التشهد )وعلى
 على كل عبد صاحل يف السماء واألرض(.سلمتم 

القارئ: والبعيد والقريب سواء يف ذلك وقد روي عن عثمان أنه قال إن للمنصت الذي ال يسمع 
ملذاكرة يف من اخلطبة مثل ما للسامع إال أن للبعيد أن يذكر هللا ويقرأ القرآن سرا وليس له اجلهر وال ا

عن احللق يوم اجلمعة واإلمام خيطب وروى أبو داود  صلى هللا عليه وسلم هنى الفقه ألن النيب
والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن التحلق يوم 

 اجلمعة قبل الصالة.
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ال جيوز هلم الكالم لكن  الشيخ: يقول رمحه هللا القريب والبعيد يف هذا سواء يعين كل من يف املسجد
و يطالع يف الفقه بشرط أن ال يقرأ القرآن أ من مل يسمع فله أن يذكر هللا عز وجل أو يسبح أو

يشوش على غريه فإن شوش على غريه فإنه ُينع رمبا يكون مثاًل إنسان يقلب الكتاب ويسمع له 
ه هللا استدل بنهي النيب صلى صوت ويشوش على الناس فهذا ُينع ولو كان بعيداً مث إن املؤلف رمح

لق واإلمام خيطب ويف الثاين التحلق قبل هللا عليه وسلم عن التحلق يوم اجلمعة يف اللفظ األول التح
الصالة فيحتمل أنه أراد مبا قبل الصالة وقت اخلطبة وحيتمل أنه أراد ما هو أوسع يعين حىت ما قبل 

حتلقوا واإلمام خيطب غفلوا عما يقول اخلطيب وإن   ذلك فإن كان األول فالنهي ظاهر ألن الناس إذا
التحلق يضيق على من سبق إىل املسجد ألن يوم اجلمعة يتقدم كان الثاين فإنه حيمل على ما إذا كان 

الناس فإذا كان هناك حتلق فإنه يضيق على املصلني الذين قدموا للجمعة من وجه ورمبا يشوش عليهم 
ى عن التحلق أما لو كان هناك حلقة بعد صالة الفجر يوم اجلمعة ابألصوات من وجه آخر فلهذا هن

 الناس فهذه ال هني فيها.وتنتهي قبل أن يبدأ حضور 
القارئ: ومن يسمع متكلماً مل ينهه ابلقول للخرب ولكن يشري إليه ويضع أصبعه على فيه وإن وجب 

فكان مقدماً على غريه ومن سأله  الكالم مثل حتذير ضرير شيئاً خموفاً فعليه الكالم ألنه حلق آدمي
سلم سأل الداخل )أصليت( فأجابه وسأل اإلمام عن شيء فعليه إجابته ألن النيب صلى هللا عليه و 

 عمر عثمان فأجابه.
الشيخ: إن سأله اإلمام يقول فعليه اإلجابة وجوابً أو استحباابً؟ إن كان اإلمام ممن يصر على ما 

و مل جيبه ألعاد عليهم الطلب مرة اثنية ورمبا زجره وإن كان اإلمام من يتكلم به فإجابته واجبة ألنه ل
يل فإن اإلجابة ال جتب إال إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة كما لو انقطع تيار أهل اليسر والتسه

الكهرابء مثاًل أو مكرب الصوت وقال اي فالن أصلح هذا فهنا قال جيب أن جييبه ألن ال تتعطل 
 املصلحة.
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قصة عمر مع عثمان ما هي؟ أتخر وقال أيضاً مل أزد على أن توضأت فقال له عمر والوضوء أيضاً 
 يغتسل(.وقد قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إذا أتى أحدكم اجلمعة فل

القارئ: ويف رد السالم وتشميت العاطس روايتان إحدامها يفعله ألنه حلق آدمي فأشبه حتذير الضرير 



 األخرى ال يفعله ألن املمسلِّّم َسلَّم يف غري موضعه والتشميت سنة ال يرتك هلا اإلنصات الواجب.و 
ذلك ألن االستماع إىل صحيح أنه ال جيوز ال رد السالم وال تشميت العاطس ولو محى و الشيخ: ال

م يف غري وقت اخلطبة أهم وإذا كان من هنى عن منكر يلغو فهذا مثله وكما قال املؤلف املسلِّّم سلَّ 
 تسليم ألن هذا وقت ال يسلم فيه على أحد.

 يسمع اخلطبة فال أبس أن يشرب املاء.القارئ: وال يتصدق على سائل واإلمام خيطب وإذا مل 
اهر كالم املؤلف أنه ال يشرب لكن يقال إن احتاج وعطش عطشاً يشغله الشيخ: وإن كان يسمع ظ

 ب.عن استماع اخلطبة فال أبس أن يقوم ويشر 
 

 فصل
 يف كالم اخلطيب

ر سأل عثمان القارئ: وال حيرم الكالم على اخلاطب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتكلم وعم
وجهان أحدمها يباح الكالم ألنه فرغ من اخلطبة  أية ساعة هذه فإذا وصل اخلطيب إىل الدعاء ففيه

 ة.والثاين ال يباح ألنه اتبع للخطبة أشبه التطويل يف املوعظ
 الشيخ: الوجه الثاين هو الصحيح أنه ما دام اخلطيب مل يسكت فإن الواجب اإلنصات.

ليس كذلك حيرم الكالم مع اخلاطب فللخاطب أن يتكلم مبا شاء مىت شاء و وظاهر كالم املؤلف ال 
بل ال يتكلم إال ملصلحة أو حاجة حىت اخلطيب ال يتكلم إال ملصلحة أو حاجة فأما لدون مصلحة 

جة فال جيوز أن يتكلم فلو دخل أحد قد أوصاه اخلطيب بشيء فلما دخل قال له اشرتيت أو حا
 ب هذا ال يصح لكن حلاجة أو مصلحة ال أبس.الذي وصيتك عليه وهو خيط

 
 فصل
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القارئ: ومن دخل واإلمام خيطب مل جيلس حىت يركع ركعتني يوجز فيهما ملا روى جابر قال دخل 
صلِّّ ركعتني( متفق عليه  عليه وسلم خيطب قال )صليت اي فالن( قال ال قال )فرجل والنيب صلى هللا

 زاد مسلم مث قال )إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما(.
الشيخ: هذا احلديث استدل به بعض العلماء على وجوب حتية املسجد وعلل ذلك أبن االنشغال يف 



غل عن واجب إال بواجب م االنشغال عن مساع اخلطبة ومساع اخلطبة واجب وال ينشالتحية يستلز 
وفيه أيضاً دليل على تقدمي الواجب على السنة واملستحب لقوله )وليتجوز فيهما( ألن األمر ابلتجوز 
من أجل التفرغ الستماع اخلطبة مع أن تطويل اإلنسان يف صالة النفل بكثرة الدعاء والقراءة أفضل 

أن يتجوز فيؤخذ من هذا القاعدة املعروفة  ن هلذا العارض أمر النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلملك
 أن الواجب مقدم على النفل إذا كان من جنسه أما إذا كان من غري جنسه فله تفصيالت.

 
 فصل

عليه وسلم  القارئ: ويسن أن يصلي بعد اجلمعة أربعا ملا روى أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا
عدها أربعا( رواه مسلم وإن شاء صلى ركعتني ملا روى ابن )من كان منكم مصلياً بعد اجلمعة فليصلِّّ ب

عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني متفق عليه وإن شاء صلى ستا ألن 
 ابن عمر روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعله.
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خ: هذه ثالث صفات ركعتان وأربع وست لكن الرواية الثانية عن ابن عمر حتتاج إىل ختريج ألن شيال
كما مشى عليه املؤلف ومنهم من   املعروف أنه كان يصلي ركعتني يف بيته فمن العلماء من قال إنه خمري

جد فأربع قال يسن ركعتان فقط ومنهم من قال يسن أربع ركعات ومنهم من قال إن صالها يف املس
وإن صالها يف البيت فركعتان قال ألن السنة الفعلية أن الرسول صلى يف البيت ركعتني والسنة 

كان يف املسجد وأما يف البيت فال يزيد   )فليصلِّّ بعدها أربعاً( فيحمل هذا على ما إذا القولية قال
لي أربعاً سواًء يف على ما صاله النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وال شك أن األحوط أن يص

البيت أو يف املسجد ألن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم مقدم على فعله وبعض العلماء قال 
حديث ابن عمر ولكن قال جنمع بني القول ي ستاً ال هلذا احلديث الذي أشار إليه املؤلف يصل

لكن الذي تطمئن إليه والفعل فالقول أربع والفعل ركعتان واجلميع ست ركعات واألمر يف هذا واسع 
هللا النفس أنه يصلي أربعا سواًء يف املسجد أو يف بيته إال إذا صح حديث ابن عمر أن الرسول صلى 

 هو األفضل.عليه وسلم كان يصلي ستاً فاألخذ ابألكثر 
القارئ: ويستحب أن يفصل بني اجلمعة والركوع بكالم أو رجوع إىل منزله ملا روى السائب بن يزيد 



ل يل معاوية إذا صليت صالة اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تتكلم أو خترج قال كان النيب قال قا
 بذلك رواه مسلم. صلى هللا عليه وسلم أيمران
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الشيخ: نعم فيسن أن يفصل بني الفرض وسنته سواًء اجلمعة وغري اجلمعة بكالم أو انتقال من مكانه 
ألنه حيصل به الفصل بني الفرض رج( وأما االنتقال من املكان فأما الكالم فصريح )حىت تتكلم أو خت

والسنة إال إذا كان ال مكان مثل أايم الزحام يف املسجد احلرام واملسجد النبوي فال أبس أن يصلي يف 
مكانه على أن األفضل أن يصلي اإلنسان النوافل يف البيت حىت يف املسجدين املسجد احلرام 

لي النوافل يف بيته وقال )أفضل صالة املرء نيب صلى هللا عليه وسلم كان يصواملسجد النبوي ألن ال
 يف بيته إال املكتوبة(.

 السائل: هل الكالم هنا التسبيح أو كالم اآلدميني؟
الشيخ: الظاهر وهللا أعلم أنه ما حيصل به التمييز سواًء كان تسبيحاً طوياًل أو كالم آدميني يعين 

باركت اي ذا اجلالل واإلكرام مث يقوم للهم أنت السالم ومنك السالم تيطول التسبيح ما يقول ا
 يصلي.

 
 فصل

( ألن 1القارئ: ويستحب أن يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة )امل ) ( تـَْنزِّيلم( و )َهْل أََتى َعَلى اأْلِّْنَسانِّ
( و )َهْل أََتى( تـَْنزِّ 1النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة )امل )  يلم اْلكَِّتابِّ

نٌي مَِّن الدَّْهرِّ( رواه مسلم قال أمحد وال أحب أن يداوم عليها ألن ال يظن الناس أهنا  ْنَسانِّ حِّ َعَلى اأْلِّ
 مفضلة بسجدة.
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الشيخ: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ هباتني السورتني كاملتني ألن فيهما مبدأ خلق اإلنسان 
معة بدء فيه خلق آدم وأبحواهلم ه ومنتهاه فيذكر الناس يوم اجلمعة ببدء اخللق ألن يوم اجلوأحوال

ومبنتهى أمرهم ألن يوم اجلمعة تقوم فيه الساعة ال ألن تنزيل فيها السجدة وهلذا يغلط بعض األئمة 



حدى يظن أن فجر يوم اجلمعة يسن فيه السجدة أبي سورة وهذا غلط كما أن بعض األئمة يفصل إ
ضاً غلط كما أن بعضهم يقرأ نصف )امل السورتني إما سورة السجدة وإما سورة اإلنسان وهذا أي

تنزيل( السجدة ونصف )هل أتى( وهذا أيضاً غلط فيقال إما أن تفعل السنة كما وردت وإما فاقرأ ما 
ني كاملتني تيسر لك أما أن تفصم عرى السنة وتقسم ظهرها فهذا ال يليق بك فإما أن تقرأ السورت

أمحد ال أحب أن يداوم ففيه نظر ألنه قد ورد عن النيب  وإما أن تدعهما وتقرأ غريمها وأما قول اإلمام
عليه الصالة والسالم أنه كان يدمي ذلك وخشية ظن الناس أهنا مفضلة بسجدة أو أن هذا أمر 

قال للناس أنه ليس واجب هذا يزول مبا إذا أخلف اإلنسان يف السنة مرة أو يف الشهر مرة أو 
 بواجب.

 وفاتته ركعة هل يقرأ اإلنسان أم السجدة؟ السائل: املسبوق يف فجر اجلمعة
الشيخ: ال يقرأ السجدة ألهنا فاتته السجدة إمنا شرعت يف الركعة األوىل وهذا الداخل فاتته الركعة 

 أ ما تيسري.األوىل إال على قول من يقول إمنا يقضيه أول صالته فيقرأها وعلى هذا فيقر 
 

 فصل
وا العيد مل تلزمهم اجلمعة ويصلون ظهرا ملا روى زيد ابن أرقم القارئ: فإذا اتفق عيد يف يوم مجعة فصل

قال شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عيدين اجتمعا يف يوم فصلى العيد مث رخص يف 
هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال  اجلمعة فقال )من شاء أن جيمِّّع فليجمِّّع( وعن أيب هريرة عن رسول

 يدان فمن شاء أجزأه من اجلمعة وإان جممعون إن شاء هللا( روامها أبو داود.)اجتمع يف يومكم هذا ع
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وجتب اجلمعة على اإلمام لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إان جممعون( وألن تركه هلا منع ملن يريدها 
وألن اجلمعة إذا سقطت عن املأمومني بن الزبري مل يصلها وكان إماماً من الناس وعنه ال جيب ألن ا

سقطت عن اإلمام كحالة السفر فإن عجل اجلمعة يف وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر يف ظاهر  
كالمه ملا روى عطاء قال اجتمع يوم مجعة ويوم فطر على عهد ابن الزبري فقال عيدان قد اجتمعا يف 

حىت صلى العصر وبلغ فعله ابن عباس فقال  ا وصالمها ركعتني فلم يزد عليهمايوم واحد فجمعهم
 أصاب السنة.
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الشيخ: إذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد فتصلى العيد يف وقتها واجلمعة يف وقتها هكذا جاءت 
ي العيد ة لإلمام يصلالسنة كما ثبت يف صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشري هذا ابلنسب

معة وأما غري اإلمام فمن حضر العيد سقط عنه حضور اجلمعة سقوط حضور ال سقوط وجوب واجل
مبعىن أنه لو حضر لعد من أهل اجلمعة ومن أهل وجوهبا وانعقدت به اجلمعة ومن مل حيضر وجب عليه 

ة فهل ك حضور اجلمعحضور اجلمعة لئال يفوته عيد ولكن من حضر صالة العيد وقلنا ال جيب علي
لظهر أو ال؟ قال بعض العلماء ال جيب عليه صالة الظهر والصحيح أن الظهر جتب عليه ألن يصلي ا

الظهر صالة أوجبها هللا تعاىل ابلزوال وجعل اجلمعة حتل حملها يف وقتها فإذا مل يصلها هذا الرجل 
فالصواب يف ليه أن يصلي وجب عليه أن يصلي الظهر ألن سبب فرضها وهو الزوال قائم فوجب ع

ذه املسألة أن نقول اإلمام جيب عليه أن يصلي صالة العيد وصالة اجلمعة ومن حضر معه صالة ه
العيد فهو ابخليار إن شاء حضر اجلمعة وإن شاء مل حيضر ولكن جيب عليه أن يصلي الظهر ولو 

د رمح فاع الشمس قيقدمت اجلمعة يف وقت صالة العيد فاملذهب جتزئ ألن وقتها يدخل من ارت
قت اجلمعة فإذا قدمها فال أبس لكن يلزم من ذلك أن تكون اخلطبة قبل الصالة خبالف صالة أعين و 

العيد فإن اخلطبة تكون بعدها وهذا املذهب وأما على رأي اجلمهور وهو أن اجلمعة ال تصح إال بعد 
ال بعد معة ال تصح إلعيد ألن اجلالزوال فإهنا ال تتأتى هذه الصورة أي أن يقدم اجلمعة يف مكان ا

الزوال واألقرب أن يقال كما أشران أواًل تصلى العيد يف وقتها واجلمعة يف وقتها ومن حضر العيد فهو 
 ابخليار ابلنسبة للجمعة لكن جتب عليه صالة الظهر.

 السائل: من حضر العيد ومل حيضر اجلمعة فكيف تصلى الظهر؟
ن إقامة اجلماعة يف املساجد هذه حيصل فيها يف بيوهتم ألساجد يصلونه الشيخ: ال تقام اجلماعة يف امل

 تضارب وخالف، وإن شاء هللا حيصل بذلك أجر اجلماعة ما دام أسقطه هللا عنه.
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السائل: رجل صلى يف فجر اجلمعة ابلسجدة واإلنسان فأنكر عليه رجل وقال ال تقرأ هبما لكي 
 ختفف على الناس فما رأيكم؟

قول أمتها وقوله من أجل التخفيف على الناس نقول ال أحد أخف صالة وال أمت صالة الشيخ: حنن ن
وراء إماٍم قط أخف صالة وال  مالك ما صليتمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما قال أنس بن 



أمت صالة من النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وكان الصحابة يقرؤون بسورة يوسف وسورة 
ريها من السور الطوال فمن أتى ابلسنة فهو خمفف مهما كان والذي يثقل على الناس هو املؤمنني وغ

 خفيفة. من أتى مبا خيالف السنة أما من أتى ابلسنة فهي
ئل: أيهما أفضل اخلطبة مع التقصري يف القراءة أم تقصري اخلطبة وتطويل القراءة ما السنة يف السا

 ذلك؟
وسلم )إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه( تقصري  الشيخ: قال النيب صلى هللا عليه

س وأحاطوا هبا ة وعاها النااخلطبة أفضل أواًل دفع املشقة عن الناس والثاين إذا كانت اخلطبة قصري 
وإذا كانت طويلة ال سيما إن كانت املواضيع خمتلفة تشتت على الناس أما الصالة فكلما طال 

  وطالت مناجاته مع هللا فهو أفضل ال شك.وقوف اإلنسان بني يدي هللا
 طبة؟السائل: يف بعض األماكن رمبا ال يسمح يف املسجد تقام فيه موعظة إال يوم اجلمعة يف اخل

قصر قصر أحسن صحيح بعض الناس يقول اخلطيب يقعد ساعة يف اخلطبة أو ساعة وربع الشيخ: 
( أعوذ ابهلل هذا خالف السنة متاماً.ملاذا يقرأ )قمْل همَو اَّللَّم َأَحٌد( و )قمْل َأعم   وذم بَِّربِّّ النَّاسِّ

 حيرم كالمهم؟ طيب هل نقولالسائل: إذا دعا اإلمام يف اخلطبة فالعوام عموماً أيمنون من وراء اخل
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الشيخ: ال هذا ليس كالماً هذا دعاء ألن معىن آمني اللهم استجب وهذا مما يدل على قوة متابعتهم 
لفقهاء يقولون أيمن سرًا واآلن  وهلذا جتد الذي ينعس ما يقول آمني بقي علينا رفع الصوت اخلطيبهم 

كما تسمعون بعض األحيان يرفعون أصواهتم واإلنسان يعين خياف هللا إنه يقول هلم ال ترفعون 
وا أصواتكم مع أن احلامل هلم على هذا هو قوة الرجاء واإلحلاح على هللا عز وجل أما لو أهنم رفع

فهذا ينكر عليهم لكن رفعاً يعترب ابتغى إىل ذلك أصوااتً منكرة أبن كانوا يرفعون أصواهتم رفعاً بيناً 
 قواماً ما يقدر اإلنسان ينهاهم عن هذا الشيء لكن الفقهاء يقولون يسن سراً.

السائل: بعض اإلخوة استشكل وضع مصليات خاصة للنساء يف بعض املساجد يصلني فيها يف 
ساء يف مبىن منفصل يف نفس وكان الصفوف بني النساء والرجال غري متصلة فرمبا كأن النرمضان 

 املسجد بعيد حبيث املسجد حميط به؟
 الشيخ: ما يف أبس.

 



 ابب
 صالة العيدين

القارئ: وهي فرض على الكفاية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء بعده كانوا يداومون عليها 
ألن النيب صلى هللا  إلسالم الظاهرة فكانت فرضاً كاجلهاد وال جتب على األعيانوألهنا من شعائر ا

 عليه وسلم ذكر لألعرايب مخس صلوات فقال هل علي غريها قال )ال إال أن تطوع( متفق عليه.
الشيخ: وهذه املسألة فيها ثالثة أقوال للعلماء القول األول ما ذكره املؤلف ومل يذكر سواه أهنا فرض  

 ة.كفاي
ؤلف على نفي وجوهبا على األعيان وهو أن والقول الثاين أهنا سنة واستدل هؤالء مبا استدل به امل

 النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال لألعرايب حني قال هل علي غريها قال )ال إال أن تطوع(.
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فرض على األعيان ألن النيب  والقول الثالث أهنا فرض على األعيان وهذا القول أرجح األقوال أهنا
النساء بصالة مجاعة قط أمر هبا حىت حىت النساء مع أنه مل أيمر صلى هللا عليه وسلم أمر هبا وأمر هبا 

النساء وأن تتجنب احليض املصلى وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وهو أقرب األقوال 
غري عذر فهو آمث وملا فيها من املصلحة العظيمة إىل الصواب أهنا فرض عني وأن من ختلف عنها ل

ال إال أن تطوع( فهذا بناًء على أن صالة العيد ال وإظاهر الشعرية وأما حديث هل علي غريها قال: )
جتب كل يوم وإمنا جتب لسبب وما كان واجباً لسبب فإنه ال ينايف أن يقال إنه ال جيب كما جتب 

 الصلوات اخلمس.
أهل بلد على تركها قاتلهم اإلمام لرتكهم شعائر اإلسالم الظاهرة فأشبه تركهم القارئ: فإن اتفق 

 األذان.
 عم صحيح.الشيخ: ن

القارئ: ويشرتط لوجوهبا ما يشرتط للجمعة ألهنا صالة عيد فأشبهت اجلمعة وال يشرتط لصحتها 
واليه مث قام عبد هللا بن االستيطان وال العدد ألن أنساً كان إذا مل يشهد العيد مع اإلمام مجع أهله وم

فيه شروط الوجوب تطوع فلم  أيب عتبة مواله فصلى هبم ركعتني يكرب فيهما وألهنما يف حق من انتفت
يشرتط هلا ذلك كسائر التطوع وقال القاضي كالم أمحد رضي هللا عنه يقتضي أن يف اشرتاط 

 االستيطان والعدد وإذن اإلمام روايتني.



د من ذلك ويدل هلذا أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يسافر ويصادفه الشيخ: والظاهر أنه الب
يد فالبد من أن يكون اإلنسان مستوطناً يف قرية أو مدينة لكن إذا أقيمت يوم العيد وال يصلي الع

 صالة العيد ولو كنت مسافرًا وجب عليك حضورها ووجب عليك أيضاً أن تصليها.
 فصل

 فع الشمس ويزول وقت النهي إىل الزوال.القارئ: ووقتها من حني ترت
 مىت يزول؟ إذا كان االرتفاع قيد رمح.الشيخ: اشرتط املؤلف أن ترتفع الشمس ويزول وقت النهي و 
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القارئ: فإن مل يعلم هبا إال بعد الزوال خرج من الغد فصلى هبم ملا روى أبو عمري بن أنس عن 
رسول هللا صلى هللا عليه   عليه وسلم أن ركباً جاؤوا إىلعمومة له من أصحاب رسول هللا صلى هللا

وسلم فشهدوا أهنم رأوا اهلالل ابألمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدو إىل مصالهم رواه 
 أبو داود.

الشيخ: وهذ أحد األقسام يف قضاء الصلوات من الصلوات من إذا فاتت تقضي أي وقت مثل 
هلا مثل اجلمعة وكذلك الوتر على ات من إذا فاتت ال تقضى ويقضي بدالصلوات اخلمس ومن الصلو 

القول الراجح فإنه يشفع بركعة ومن الصلوات من إذا فات وقته قضي بعينه يف وقت آخر مساوي 
لوقته األول كصالة العيد ومن الصلوات من إذا فاتت ال تقضى كصالة الكسوف فإهنا إذا اجنلت 

 الشمس ال تصلى.
ا روى عمرو بن حزم أن النيب صلى هللا عليه وسلم  سن تقدمي األضحى وأتخري الفطر ملالقارئ: وي

كان يقدم األضحى ويؤخر الفطر وألن السنة إخراج الفطرة قبل الصالة ففي أتخري الصالة توسيع 
 لوقتها وال جتوز التضحية إال بعد الصالة ففي تعجيلها مبادرة إىل األضحية.

ض فتأخري صالة الفطر مراعاة التساع وهي مراعاة العبادات بعضها مع بعالشيخ: وهذه من احلكمة 
 وقت إخراج الفطرة وتعجيل صالة األضحى مراعاة التساع وقت التضحية.

السائل: بعض الناس إذا فاتته الصالة املكتوبة يصليها على وقتها يف اليوم التايل هل هلذا القول 
 مستند؟

ذا فاتت لعذر تقضى مىت زال العذر له وال أعلم قائاًل به الصالة إ الشيخ: هذا غلط وأبدًا ال مستند
 )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(.



السائل: يف صالة العيدين قلتم أن صالة العيد فرض على الرجال فهل هذا مراد أم أن النساء 
 يدخلن يف الوجوب؟

ألن  قال قائل أنه فرض عليهن مل يبعد الشيخ: مراد فالنساء ليس فرض عني عليهن مع أنه لو
الرسول أمر به حىت احليض وذوات اخلدور وأخرجنا النساء من الوجوب ألن األصل أن املرأة ليست 

 من أهل اجلماعة فيكون أمرها هنا على االستحباب.

(2/247) 

 

و الوقت الذي السائل: ماهو الوقت الذي حيل فيه الذبح يف األضحية هل ينتظر إىل انتهاء الصالة أ
 حيل فيه الصالة؟

نتظرون تقديرًا مىت ارتفعت الشمس قيد رمح وأنه الشيخ: ال، البد أن ينتظر الصالة ومن ال يصلون ي
 حضر اإلمام وصلى يعين يف مقدار ربع ساعة بعد ارتفاعها قيد رمح يكون قد أدى الصالة.

 
 فصل

ألضحى حىت يصلي ملا روى بريدة قال  القارئ: ويسن أن أيكل يف الفطر قبل الصالة وُيسك يف ا
لفطر حىت يفطر وال يطعم يوم النحر حىت يصلي رواه كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال خيرج يوم ا

الرتمذي ويفطر على مترات وتر ملا روى أنس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يغدو يوم 
 كلهن وترا.الفطر حىت أيكل مترات رواه البخاري ويف لفظ وأي

د األضحى أن ال أيكل حىت الشيخ: هذا أيضاً من السنة يف عيد الفطر أن أيكل مترات وترا ويف عي
 يضحي فيأكل من أضحيته.

ويف هذا احلديث دليل على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يستعمل الوتر يف أكله وإال ما احتاج 
ناس إذا صببت له شاهي أو قهوة مرتني يقول أوتر أن ينص على قوله وأيكلهن وترا فأما قول بعض ال

أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يتنفس فيه ثالاثً وأظن ورد فهذا ال أصل له نعم الشراب ورد 
فيه األمر بذلك لكن تقصد اإليتار يف األكل غري صحيح والدليل هذا احلديث أيكلهن وتراً فإن قال 

ا نعم التوكيد حيتاج إىل بناٍء على أصل فهل األصل أن الرسول قائل لعل هذا من ابب التوكيد قلن
 كل لقمات وترًا التمر وترًا وغري ذلك من األشياء وترًا هذا خالف الظاهر.أيكل وترًا يعين أي

 



 فصل
 يف مكان إقامة صالة العيد

نوا يفعلوهنا القارئ: والسنة أن يصليها يف املصلى ألن النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء بعده كا
 فيه.

هو األصح ألنه يف املصلى إذا قال الشيخ: عبارة غري املؤلف والسنة أن يصليها يف الصحراء وهذا 
قائل أين املصلى قد يكون مصلى يف وسط البلد يضعون هلم شيئاً يصلون فيه فالسنة أن يصليها يف 

 الصحراء إظهارًا هلذه الشريعة.

(2/248) 

 

يصلي هبم يف اجلامع ألن علياً رضي هللا عنه  خلف على ضعفة الناس منالقارئ: ويستحب أن يست
ف ركعتني أو أربعاً؟ استخلف أاب مسعود البدري يصلي بضعفة الناس يف املسجد وهل يصلي املستخل

على روايتني بناًء على اختالف الرواايت يف فعل أيب مسعود فقد رموي أنه صلى هبم ركعتني ورموي أنه 
 اً.صلى هبم أربع

الشيخ: والصواب أنه ال يصلي إال ركعتني وال يصح قياسه على اجلمعة ألن اجلمعة إمنا كانت أربعاً 
لظهر فإذا فاتت اجلمعة صلى الظهر أما هذه فليس هلا وقت ا إذا فاتت اإلنسان ألن هذا الوقت

جئت واإلمام قد  بدل وهلذا كان القول الراجح أنه إذا فاتت اإلنسان فإنه ال يقضيها يعين مثالً لو
.  انتهى من صالة العيد فال تصلِّّ

أصابنا ه قال القارئ: وإن كان عذر من مطر أو حنوه صلى يف املسجد ملا روى أبو هريرة رضي هللا عن
 مطر يف يوم عيد فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد رواه أبو داود.

 
 فصل

 يف غسل العيد
للعيد والطيب والتنظف والسواك وأن يلبس أحسن ثيابه ملا روي أن النيب القارئ: ويسن االغتسال 

ًا للمسلمني فاغتسلوا ومن   عيدصلى هللا عليه وسلم قال يف مجعة من اجلمع )إن هذا يوم جعله هللا
كان عنده طيب فال يضره أن ُيس منه وعليكم ابلسواك( فعلل ذلك أبنه يوم عيد وألن هذا يوم 

ع للصالة فأشبه اجلمعة وقد رموي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعتم ويلبس يشرع فيه االجتما 



ملعتكف يستحب له اخلروج يف ثياب  أن ابرده األمحر يف العيدين واجلمعة رواه ابن عبد الرب إال
 اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة.

(2/249) 

 

ينبغي له أن يغتسل ويتطيب ويتنظف إبزالة  الشيخ: هذا الفصل بني فيه املؤلف رمحه هللا أن اإلنسان
وم جيتمع فيه املسلمون فينبغي لروائح ويتسوك ويلبس أحسن ثيابه كاجلمعة ألن هذا يما يؤذي من ا

أن يكون اإلنسان على أحسن هيئة قالوا وألنه إذا سن يف يوم اجلمعة وهي عيد أسبوع متكرر ففي 
مكن لإلنسان أن خيرج متطيباً متنظفاً البساً أحسن ثيابه عيد العام من ابب أوىل لعدم املشقة فإذا أ

 فهذا طيِّّب.
القول ابستحبابه لعدم وروده صرحياً والعبادات ليس فيها قياس أما االغتسال فال جيسر اإلنسان على 

 لكن إن توقف التنظف على االغتسال فهو يكون هنا مسنوانً لغريه وليس مسنوانً لذاته.
عتكف يستحب له اخلروج يف ثياب اعتكافه فهذا يتناقض مع األثر الذي رواه ابن وأما قوله إال أن امل

عليه وسلم يعتم ويلبس بردة ألن الرسول كان يعتكف ومع ذلك  عبد الرب أن الرسول صلى هللا
يتجمل والصواب أن املعتكف كغريه خيرج متجماًل متنظفاً أوالً ألنه ال دليل على استثنائه واثنياً ألنه 

 د عن الرايء فإن اإلنسان قد يغويه الشيطان ويدخل يف قلبه الرايء.أبع
 فمىت يكون أول وقته؟ السائل: إذا قلنا ابستحباب الغسل للعيد

 الشيخ: إذا أراد أن خيرج بعد صالة الفجر.
 السائل: هل يسوَّر املصلى وجيعل له خطوط ابجتاه القبلة؟

عض املصليات صار الناس ُيتهنوهنا خيرجون يف أايم الشيخ: إذا خيف أن ُيتهن فإنه يسوَّر ألن ب
ثون ابللغو ويشربون الدخان ويلعبون الصيف إليها وجيلسون فيها ألهنا نظيفة جيلسون فيها يتحد

 أشياء غري مرضية فلهذا حجَّرها الناس.
 

 فصل
 يف التبكري إىل صالة العيد
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السنة  مظهرًا للتكبري ألن علياً رضي هللا عنه قال منالقارئ: ويستحب أن يبكر إليها املأموم ماشياً 
لألجر ويتأخر اإلمام إىل وقت  أن أييت العيد ماشيا رواه الرتمذي وقال حديث حسن وألنه أعظم

الصالة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعله وألن اإلمام ينتظر وال ينتظر وإذا غدا من طريق 
ان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه رجع من غريه ألن جابراً قال ك

 البخاري.
 صالة العيد أن خيرج إليها مبكرًا من حني أن يصلي الفجر الشيخ: هذا أيضاً من األشياء املستحبة يف

هللا  حسب ما تيسر له وأن يكون مظهرًا للتكبري املطلق: هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وهللا أكرب
أكرب وهلل احلمد هذا يف غري اإلمام أما اإلمام فيسن له أن يتأخر ألن هذا فعل النيب صلى هللا عليه 

وسلم وكذلك يف اجلمعة وأما ما يفعله بعض الناس من أئمة اجلمع من التقدم إىل املسجد  وعلى آله
يته أفضل من تقدمه يف واجللوس حىت أييت وقت الزوال فهذا خالف السنة ال شك فبقاء اإلمام يف ب

 اجلمعة أو يف العيد.
ن املؤمن ال يسأل عن علة وأما خمالفة الطريق فهو سنة واختلف العلماء يف علته بعد االتفاق على أ

احلكم الذي ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ألن كل ما فعله الرسول فهو حكمة ال شك لكن 
البلد كلها ألهنم لو كان الناس ال أيتون إال من اجلهة اليت  احلكمة وهللا أعلم إظهار الشعائر يف أسواق

األسواق من اجلهة األخرى فكان يف  يسهل فيها اخلروج المتألت األسواق من هذه اجلهة وخلت
 خمالفة الطريق إظهار للشعائر.

 وقيل ألجل أن يشهد له طريقان األول والثاين.
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لكن املعىن األول أقرب يوجدون على الطرقات يف هذا وهذا و  وقيل من أجل أن يعطي الفقراء الذين
ن فيها خمالفة الطريق وأحلق وهو إظهار الشعائر وأحلق بعض العلماء يف ذلك صالة اجلمعة وقالوا يس

آخرون صالة اجلماعة وقالوا يسن فيها خمالفة الطريق وأحلق يف ذلك بعض العلماء كل عبادة حىت لو 
لعيادة مريض قالوا فيسن أن خيالف الطريق وكل هذه األقوال ضعيفة وذلك ذهبت لزايرة قريب أو 

سببه يف عهد النيب صلى هللا عليه وعلى  ألن العبادات مبناها على التوقيف وإذا كان الشيء قد وجد
آله وسلم ومل يفعله علم أن فعله ليس بسنة ومن املعلوم أن اجلمعة موجودة يف عهد الرسول عليه 



الم واجلماعة كذلك وعيادة املرضى كذلك ومل يرشد األمة إىل خمالفة الطريق يف هذا الصالة والس
ين لكن لو حصل هذا اتفاقاً بدون قصد فإنه ال ينهى فالسنة عدم تقصد خمالفة الطريق إال يف العيد

 عنه.
 السائل: قدوم اإلمام متأخراً كيف ننزله يف حديث )من أتى يف الساعة األوىل( احلديث؟

خ: مستثىن بفعل الرسول عليه الصالة والسالم والظاهر أنه أيخذ أمت األجر ألنه مل يتخلف إال الشي
من هذا الوجه كما نقصت احلائض مع تركها للصالة أبمر هللا  للمتابعة وحيتمل أن يقال إنه ينقص

ويقال أنت أيها اإلمام لك ما هو أفضل من ذلك وهو قيادة هذا اجلمع وتوجيه هذا اجلمع 
 إرشادهم وتعليمهم.و 

 فصل
 يف خروج النساء إىل العيد

هللا صلى هللا القارئ: قال ابن حامد ويستحب خروج النساء ملا روت أم عطية قالت أمران رسول 
عليه وسلم أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق واحليض وذوات اخلدور فأما احليض فيعتزلن 

عليه قال القاضي وظاهر كالم أمحد أن ذلك جائز غري  املصلى ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني متفق
 خرجن تفالت(.مستحب وال يلبسن ثوب شهرة وال يتطينب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ولي
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الشيخ: هذا الفصل فيه بيان حكم خروج النساء إىل صالة العيد فبني رمحه هللا أن ذلك مستحب 
حائضاً فإهنا تعتزل املصلى   آله وسلم أمر بذلك ولكن إذا كانت املرأةألن النيب صلى هللا عليه وعلى 

كما يف احلديث واشرتط لذلك أن ال يلبسن ثياب شهرة وأن ال يتطينب ألن النيب صلى هللا عليه 
وعلى آله وسلم قال )وليخرجن تفالت( أي غري متجمالت وال متطيبات فإن فعلن ذلك كان 

 الفتنة. خروجهن حراماً ملا يف ذلك من
أم عطية رضي هللا عنها أن املسلمني يف صالة العيد يدعون هللا  ويستفاد من هذا احلديث أي حديث

عز وجل لقوله ودعوة املسلمني والظاهر أن هذا يف خطبة العيد ألهنا هي اليت يكون فيها الدعاء 
 عاماً.

أن احليض يعتزلن املصلى ويستفاد منه أن مصلى العيد مسجد ألنه ذكر شيئاً من لوازم ذلك وهو 
حكام املساجد مل يعتزلن املصلى ويتفرع على ذلك لو أن الرجل لو أتى إىل مصلى ولو مل يكن له أ



العيد فإنه ال جيلس حىت يصلي ركعتني لعموم قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إذا أتى 
 صلى هللا عليه وسلم خرج إىل أحدكم مسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني( فإن قال قائل إن النيب

فصلى ركعتني مل يصلِّّ قبلهما وال بعدمها قلنا نعم مل يصلِّّ قبلهما ألنه ابدر بصالة العيد صالة عيد 
فأغنت عن حتية املسجد وإذا أردمت أن تستدلوا مبثل هذا االستدالل فنقول لكم أيضاً اجلمعة ليس 

ها وال آله وسلم كان يصلي اجلمعة وال يصلي قبل فيها حتية مسجد ألن النيب صلى هللا عليه وعلى
بعدها فالصواب أن مصلى العيد مسجد وأن له أحكام املساجد يف كل شيء فيحرم على اجلنب أن 

 ُيكث فيه وحيرم فيه البيع والشراء وحيرم على املرأة احلائض أن جتلس فيه.
 

 فصل
 يف األذان واإلقامة لصالة العيد
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 إقامة ملا روى عطاء قال أخربين جابر أن ال أذان للصالة يوم الفطر وال هلا أذان وال القارئ: وليس
ال جابر بن مسرة صليت مع رسول هللا إقامة وال نداء وال شيء ال نداء يومئذ وال إقامة متفق عليه وق

 صلى هللا عليه وسلم العيد غري مرة وال مرتني بال أذان وال إقامة رواه مسلم
أيضاً من أحكام صالة العيد أنه ليس هلا أذان وال إقامة ألهنا ليست كالفرائض املتعينة  الشيخ: هذا

كسوف لكن هذا قياس مع الفارق وهو صالة جامعة قياساً على الوقال بعض العلماء إنه ينادى هلا ال
غفلة أيضاً صادم للنص أما كونه قياساً مع الفارق فألن الكسوف أييت بغتة ورمبا يكون الناس يف 

فيحتاجون إىل التنبيه لقوهلم الصالة جامعة وأما العيد فإنه ال أييت بغفلة يكون معروفاً إن كان عيد 
ن كان عيد األضحى فقد سبق العلم به من قبل وأما رمضان فما بعده العيد وإ الفطر فهو إذا مت

ينقل أنه كان ينادي  النص فألن صالة العيد وقعت يف عهد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومل
هلا هبذا أي بقوله الصالة جامعة وعلى هذا فال يشرع أن ينادي هلا الصالة جامعة لكن لو فرض أن 

الشمس فهل لنا أن منشي يف األسواق ننبه الناس اجلواب نعم ال عيد مل يكن إال بعد طلوع ثبوت ال
 عليه وعلى آله وسلم ونضعها أبس أما أن أنيت بصيغة استعملت يف الكسوف يف عهد النيب صلى هللا

 يف هذا املكان فال.
 فصل



 يف فرائض وسنن صالة العيد
ورة وجيهر ابلقراءة بال خالف قال ركعة منهما ابحلمد هلل وسالقارئ: وصالة العيد ركعتان يقرأ يف كل 

عمر رضي هللا عنه صالة األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان متام غري قصر على لسان نبيكم 
( ص لى هللا عليه وسلم وقد خاب من افرتى رواه اإلمام أمحد يف املسند ويسن أن يقرأ فيهما بـ )َسبِّّحِّ

َيةِّ( حلديث الو )َهْل َأاَتَك َحدِّيثم   نعمان بن بشري ومهما قرأ أجزأه. اْلَغاشِّ

(2/254) 

 

( ألن هذا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه  الشيخ: أو يقرأ فيهما )ق( و )اْقرَتََبتِّ
( لكن ينبغي أن يالحظ حال الناس يف  ه احلال إذا كان هناك برد يؤذي الناس هذقرأ )ق( و )اْقرَتََبتِّ

( ألن ذلك يشق عليهم كذلك إذا كان احلر شديدًا كما لو مل يعلم ابلعيد إال  فال يقرأ )ق( و )اْقرَتََبتِّ
ءة ق واقرتبت وكذلك أيضاً لو خاف من نزول بعد أن ارتفعت الشمس فال يطيل عليهم أيضاً بقرا

( ولكن مطر أبن تكون السماء مغيمة فاملهم أنه  من السنة أن يقرأ يف ركعيت العيد )ق( و )اْقرَتََبتِّ
ينبغي له أن يراعي أحوال الناس، يف الفطر لو أطال ال أبس لكن يف األضحى إذا أطال فقد يشق 

 على الناس بتأخريهم عن ذبح ضحاايهم.
تكبرية القيام ملا لقارئ: ويكرب يف األوىل سبع تكبريات منها تكبرية اإلحرام ويف الثانية مخساً سوى ا

روت عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )التكبري يف الفطر واألضحى يف 
اود واعتدان بتكبرية األوىل سبع تكبريات ويف الثانية مخس تكبريات سوى تكبرية الركوع( رواه أبو د

 قبله. اإلحرام ألهنا يف حال القيام ومل نعتد بتكبرية القيام ألهنا
الشيخ: أظن هذا واضح، اجلملة األوىل فيها تكبريات سبع أضفنا تكبرية اإلحرام إىل الست الزوائد 

كبرية القيام ألهنا أي تكبرية اإلحرام تكون يف حال القيام ويف الثانية مخس تكبريات ومل نضف إليها ت
 م.ألن تكبرية القيام تكون قبل استتمام القيام فليست من تكبريات القيا

القارئ: ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبرية ملا روي عن عمر رضي هللا عنه أنه كان يرفع يديه مع كل 
 تكبرية يف اجلنازة ويف العيد رواه األثرم.

(2/255) 

 



ل ابلفعل كما ُييز ابلقول فإن  ه يرفع مع كل تكبرية لتمييز االنتقاالشيخ: أما تكبرية اجلنائز فواضح أن
النتقال ابلقول وابلفعل وهلذا كان من السنة كل تكبرية بعدها ذكر غري التكبرية األوىل فالبد من متيز ا

أن يرفع يديه يف كل تكبرية يف اجلنازة وقد صح ذلك عن ابن عمر موقوفاً وكذلك مرفوعاً كما حققه 
عبد العزيز بن ابز يف حاشية فتح الباري وأما العيد فكذلك أيضاً يسن رفع اليدين يف التكبري الشيخ 

به تكبرية اإلحرام وهذا من جهة القياس أما السنة فقد وردت يف ألن هذا تكبري يف حال القيام فأش
 ذلك أيضاً لكنه حيتاج إىل ختريج كما سيكون ذلك إن شاء هللا تعاىل.

 ويثين عليه ويصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم بني كل تكبريتني وإن أحب القارئ: وحيمد هللا
هللا بكرة وأصيال وصلى هللا على حممد النيب األمي وآله قال هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان 

ءة يف وسلم تسليما ألنه جيمع بني ما ذكرانه وموضع التكبري بعد االستفتاح وقبل االستعاذة والقرا
الركعتني وعنه أنه قبل االستفتاح أيضا اختارها اخلالل وصاحبه واألول أوىل ألن االستفتاح الفتتاح 

ا واالستعاذة للقراءة فتكون يف أوهلا وعنه أنه يوايل بني القراءتني جيعلها يف الصالة فيكون يف أوهل
بن مسعود وأاب موسى وحذيفة خرج األوىل بعد التكبري ويف الثانية قبله ملا روى علقمة أن عبد هللا 

بد هللا عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال هلم إن هذا العيد قد دىن فكيف التكبري فيه فقال ع
تبدأ وتكرب تكبرية تفتتح هبا الصالة وحتمد ربك وتصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم مث تدعو 

ربك وذكر احلديث فقال أبو موسى وحذيفة صدق  وتكرب إىل أن قال وتركع مث تقوم فتقرأ وحتمد
 ووجه األوىل أنه تكبري يف إحدى ركعيت العيد فكان قبل القراءة كاألوىل.
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الشيخ: قوله كاألوىل يعين كالركعة األوىل وهذا هو املعمول به اآلن أن التكبري يف الثانية يكون يف 
آخرها من أجل أن تتساوى هلا القراءاتن  فيكون التكبري يفأوهلا وال يكون يف آخرها وأما القول الثاين 

وهذا التعليل كما تعلمون عليل ألن توايل القراءتني مستحيل إذ بني القراءة األوىل والثانية ركوع 
 وسجود وقعود وقيام فالصواب أن التكبرية يف الثانية كالتكبرية يف األوىل يكون يف األول.

 
 فصل

 رياتيف السهو عن بعض التكب
بريات العيد الزوائد والذكر بينها سنة ال يؤثر تركها عمدًا وإن واىل بني التكبري كان جائزا القارئ: وتك



وإن نسي التكبري حىت شرع يف القراءة مل يعد إليه ألنه سنة فال يعود إليها بعد شروعه يف القراءة  
 كاالستفتاح.

رب فال أبس وإن محد هللا وأثىن عليه  أكرب هللا أكالشيخ: إذًا لو واىل بني التكبري فقال هللا أكرب هللا
 وصلى على نبيه بينها فحسن.

السائل: بعض البالد يكون مصلى العيد فيها غري اثبت فكل عيد يكون يف مكان آخر فهل أيخذ 
 حكم املسجد؟

ه الشيخ: ظاهر األحاديث أن املراد مبصلى العيد الذي ثبت ألن مصلى العيد يف عهد الرسول علي
 اثبت أما املصلى املتنقل فيحتاج إىل أتمل. الصالة والسالم

 السائل: قد يقول قائل أن منع احلّيض ألن ال يلوثوا املصلى ال ألنه مسجد؟
 الشيخ: هذا ال يصح وال يشرتط يف املصلى أن يكون مسوراً ما دام معد للصالة فيه فهو مصلى.

 السائل: ما ضابط اعتزال احليَّض عن املصلى؟
ان مسوراً كما هو الغالب يف مصليات العيد اآلن فأن ال تدخل من داخل السور لشيخ: ضابطه إن كا

 وإن كان غري مسور فأن ال تكون يف املكان الذي يصلي فيه الناس غالباً.
 

 فصل
 يف خطبيت العيد

ارق القارئ: فإذا سلم خطب خطبتني كخطبيت اجلمعة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك ويف
يف أربعة أشياء أحدها أن حملهما بعد الصالة ملا روى ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه  خطبيت اجلمعة

 وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل اخلطبة متفق عليه.

(2/257) 

 

 يف أضعاف الثاين أنه يسن أن يستفتح األوىل بتسع تكبريات متواليات والثانية بسبع ويكثر التكبري
هللا عليه وسلم كان يكرب بني  اخلطبة ملا روى سعد مؤذن النيب صلى هللا عليه وسلم أن النيب صلى

 أضعاف اخلطبة يكثر التكبري بني خطبيت العيدين.
الثالث أن حيثهم يف الفطر على إخراج الفطرة ويبني هلم ما خيرجونه ووقته وجنسه ويف األضحى 

هلم ما جيزئ فيها ووقت ذحبها وحيثهم على اإلطعام منها ألنه وقت هذا يرغبهم يف األضحية ويبني 



 يشرع تبيينه.النسك ف
الرابع أهنما سنة ال جيب استماعهما وال اإلنصات هلما ملا روى عبد هللا بن السائب قال شهدت مع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العيد فلما قضى الصالة قال )إان خنطب فمن أحب أن جيلس 
صعوده للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب( رواه أبو داود ويستحب أن جيلس عقيب 

 ليسرتيح وقيل ال جيلس ألن اجللوس يف اجلمعة ملوضع األذان وال أذان ههنا.
الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه ال جيلس هذا الفصل فيه مسائل بنيَّ فيها املؤلف رمحه هللا ما تفارق 

وقد  خطبيت اجلمعة فبنيَّ أن حملها بعد الصالة وهذا أمر متفق عليه وال إشكال فيهفيه خطبة العيدين 
قدمها بعض والة بين أمية فأنكر عليه الصحابة وقال ال يصح هذا فتعلل أبن الناس ينفرون عن مساع 

 اخلطبة بعد الصالة ولكن هذه العلة عليلة والصواب أن حملها بعد الصالة يف كل حال والفرق بينها
ا هذا فهو تكميل وبني خطبة اجلمعة أن خطبة اجلمعة شرط لصحة الصالة والشرط يتقدم املشروط أم

 والتكميل يكون بعد األصل.
الثاين أنه يسن أن يستفتح األوىل بتسع تكبريات متواليات والثانية بسبع وهذا حمل خالف بني 

مرسل وبعض العلماء يقول يبدأ  العلماء فمنهم من قال بذلك لكنه روي حبديث يف صحته نظر ألنه
ن هذا هو سنة الرسول صلى هللا عليه وعلى آله خطبيت العيد ابالستفتاح ابحلمد كسائر اخلطب أل

 وسلم.

(2/258) 

 

الفرق الثالث أنه حيثهم يف الفطر على إخراج زكاة الفطر ويف األضحى يبني هلم األضحية أما األول 
قتها ألنه ال جيوز أتخري إخراجها الفطر يف هذا الوقت فقد فات و ففيه نظر ألنه إذا بني أحكام زكاة 

إىل ما بعد الصالة والصواب أن بيان أحكام زكاة الفطر إمنا يكون يف آخر خطبة من خطب رمضان 
أما يف خطبة صالة عيد الفطر فال وجه له أما األضحية فنعم يبني هلم ما جيب عليهم فيها ألن وقتها 

بني خطبة اجلمعة وخطبة العيد ألن ذكر هذه يقول قائل إن هذا ليس فرقاً  مل يفت بعد ولكن قد
األشياء يف خطبة العيد من أجل املناسبة خطبة اجلمعة أيضاً ينبغي أن تكون مناسبة للوقت وحلال 

 الناس وحينئٍذ فقد اجتمعت خطبة العيد وخطبة اجلمعة يف املعىن فال فرق.

(2/259) 



 

استماعهما وال اإلنصات هلما مث ذكر األثر أما كوهنما  خطبيت العيدين ال جيب الرابع أهنما سنة يعين
الصالة ومها يشبهان من بعض الوجوه  سنة فهذا هو الظاهر ألهنما كما قلنا أواًل من ابب التكميل يف

خطبة صالة الكسوف وخطبة صالة الكسوف سنة وأما كونه ال جيب استماعهما وال اإلنصات هلما 
بل مها يف االستماع واإلنصات كخطبيت اجلمعة ألننا لو قلنا لك أن تتكلم وختاطب غريك  ففيه نظر

 وهلذا قال الفقهاء رمحهم هللا مها يف حترمي ملسلمنيوالناس يستمعون إىل اخلطبة لزم من ذلك إيذاء ا
الكالم كخطبيت اجلمعة لكن لإلنسان أن يقوم وينصرف خبالف خطبيت اجلمعة فإنه جيب على 

إلنسان أن حيضر ليستمعهما لقول هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا نمودَِّي لِّلصَّالةِّ مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ ا
ا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَذرموا اْلبَـْيَع( وبقي عليه فرق أهم من ذلك كله وهو أن خطبة العيد واحدة َسَعوْ فَا

مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان خيطب مرتني إال يف  وخطبيت اجلمعة اثنتان وذلك أنه
ان من أذًى اإلنس حديث ضعيف وأكثر األدلة تدل على أنه خيطب خطبة واحدة لكن إذا خشي

يلحقه يف ذلك وكانت عادة أهل البلد أن خيطبوا خطبتني فليخطب خطبتني ألن هذا قد ورد فيه هذا 
 ه عادة الناس.احلديث وإن كان ضعيفاً وألن

 
 فصل

 يف التنفل
القارئ: وال يتنفل قبل الصالة وال بعدها يف موضع الصالة ال يف املسجد وال يف املصلى إماماً كان أو 

ملا روى ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتني مل يصلِّّ قبلها أموما م
رجوعه ملا روى أبو سعيد قال كان رسول هللا صلى هللا  وال بعدها متفق عليه وال أبس أن يصلي بعد

 جه.عليه وسلم ال يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إىل منزله صلى ركعتني رواه ابن ما

(2/260) 

 

الشيخ: هذا احلديث يف حكم التنفل يف مصلى العيد املؤلف رمحه هللا قال ال يتنفل وكلمة ال يتنفل 
اده الكراهة وما استدل به على مل أن تكون للكراهة لكن الظاهر أن مر حيتمل أن تكون للتحرمي وحيت

الكراهة ال يدل عليها يف الواقع كون الرسول مل يفعل يدل على أن الفعل ليس بسنة لكن ال يدل 
على أن الفعل مكروه وفرق بني أن نقول الفعل ليس بسنة أو أن نقول الفعل مكروه والذي يظهر أنه 



ن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصلِّّ قبلهما يث اطالقاً على ما ذهب إليه املؤلف ألال داللة يف احلد
حيث أنه شرع يف الصالة فال حاجة أن يصلي قبلهما وال بعدمها ألنه ملا انتهت اخلطبة انصرف وهلذا 

نقول إن اإلنسان إذا دخل إىل مصلى العيد فإنه ال جيلس حىت يصلي ركعتني إن كان بعد ارتفاع 
إشكال وإن كان قبل ذلك فوقت النهي ابق لكن القول  الشمس قيد رمح فقد زال وقت النهي وال

الراجح أن ما كان له سبب من التطوع فإنه ال ينهى عنه وقد سبق حبث هذه املسألة وعلى هذا 
فنقول من جاء إىل مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس فإنه ال جيلس حىت يصلي 

د فإنه ال يسن أن يتنفل يعين ال نقول قم صلِّّ حىت صحيح أنه إذا صلى ركعتني حتية املسج ركعتني
حيضر اإلمام كما نقول ذلك يف صالة اجلمعة بل نقول اقتصر على حتية املسجد وأما بعد الرجوع فإن 

ول صح حديث ابن ماجة هذا فهو ظاهر أنه يصلي ركعتني وإن مل يصح فالظاهر وهللا أعلم أن الرس
 ي ركعيت الضحى.صلى ركعيت الضحى ألنه أحياانً يصل

 
 فصل

 فيمن فاته بعض التكبريات

(2/261) 

 

القارئ: ومن سبق ابلتكبري أو ببعضه مل يقضه ألنه سنة فات حملها وقال ابن عقيل أييت به ألن حمله 
قام دركه يف التشهد هاً واحدا وإن أالقيام وقد أدركه وإن أدركه يف الركوع تبعه ومل يقض التكبري وج

إذا سلم اإلمام فقضى ركعتني يكرب فيهما وإن أدركه يف اخلطبة استمع مث قضى الصالة إن أحب ويف 
صفة القضاء ثالث رواايت إحداهن يقضيها على صفتها حلديث أنس وألنه قضى صالة فكان على 

عبد هللا بن روى األثرم عن  أو بسالمني ملا صفتها كغريها الثانية يصليها أربعاً بسالم واحد إن أحب
مسعود قال من فاته العيد فليصل أربعا وألهنا صالة عيد فإذا فاتت صليت أربعاً كاجلمعة الثالثة هو 

 خمري بني ركعني وأربع ألنه تطوع هنار فكانت اخلرية إليه فيه كالضحى.
 الشيخ: هذا الفصل تضمن مسائل:

بعد انتهاء التكبري كله فهنا إذا دخل مع  لتكبري أبن أتىكبري أو ببعضه ابأواًل إذا سبق اإلنسان ابلت
اإلمام البد أن يكرب تكبرية اإلحرام هل يقضي هذا التكبري يقول املؤلف رمحه هللا ال يقضيه ألنه سنة 

 فات حملها وحنن نقول أيضاً ال يقضيه ألنه سنة فات حملها وألن اإلمام يقرأ وقد هنى النيب صلى هللا



واإلمام يقرأ إال يف فاحتة الكتاب فيكون التعليل من وجهني الوجه أنه ه وسلم أن نقرأ عليه وعلى آل
 سنة فات حملها والوجه الثاين يقرأ.

وقال ابن عقيل أييت به ألن حمله قيام وقد أدركه فيقال نعم هو حمل القيام ال شك لكن أدركه حمله 
 ف.ل رمحه هللا ضعيالنشغاله مبتابعة إمامه فقول ابن عقي

الركوع تبعه ومل يقض التكبري وجهاً واحدًا ألنه فاته حمله حقيقة فال يقضيه وجهاً واحدًا إن أدركه يف 
يقول وإن أدركه يف التشهد قام إذا سلم اإلمام فصلى ركعتني يكرب فيهما يكرب يف األوىل سبعاً بتكبرية 

 اإلحرام وستاً زوائد ويف الثانية مخساً زوائد.
ضى الصالة إن أحب وقوله إن أحب يدل على أن قضاء الصالة طبة استمع مث قوإن أدركه يف اخل

 ليس بواجب وهو كذلك لكن يف صفة القضاء ثالثة أقوال:
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األول وهي رواية عن أمحد أن يقضيها على صفتها وهذا أصح األقوال الثالثة إذا قلنا ابلقضاء 
 وذلك ألن القضاء حيكي األداء.

أو بسالم واحد وذكر فيه األثر عن ابن مسعود لكنه قول ضيها أربعاً إما بسالمني الثانية أن يق
ضعيف وال يصح قياسه على اجلمعة ألن اجلمعة إذا فاتت بقي فرض الوقت وهو الظهر أما هنا 
فليس للوقت فرض والثالث أنه خمري بني أن يقضيها ركعتني أو أربع ركعات وهذه أيضاً ضعيفة 

ها على صفتها وهذا هو املشهور من املذهب لكن ا قلنا ابلقضاء فإنه يقضيفالصواب أننا إذ
الصحيح أنه ال يقضيها ال على صفتها وال أربعاً ال بسالم واحد وال بسالمني وذلك ألهنا صالة 

شرعت على وجه االجتماع فال تشرع على وجه االنفراد وال يرد علينا قضاء اجلمعة ألن اجلمعة ال 
 الظهر.ا تصلى فريضة الوقت وهي تقضى أيضاً وإمن

 
 فصل

 يف التكبري يوم الفطر
 القارئ: ويشرع التكبري يف العيدين.

 الشيخ: هذا العنوان غلط كيف يقول يف التكبري يوم الفطر واملؤلف يقول يف العيدين هذا ما يصلح.
موا اَّللََّ  القارئ: ويشرع التكبري يف العيدين لقول هللا تعاىل )َولِّتمْكمِّلموا اْلعِّدَّةَ  َعَلى َما َهَداكمْم( وعن  َولِّتمَكربِّّ



علي رضي هللا عنه أنه كان يكرب حىت يسمع أهل الطريق قال القاضي والتكبري يف الفطر مطلق غري 
مقيد على ظاهر كالمه يعين ال خيتص أبدابر الصلوات وقال أبو اخلطاب يكرب من غروب الشمس إىل 

 تني.بعد صالة العيد على رواي خروج اإلمام إىل الصالة وهل يكرب
موا اَّللََّ َعَلى َما َهَداكمْم( ولكنه مطلق  الشيخ: التكبري سنة يف عيد الفطر ألمر هللا تعاىل به لقوله )َولِّتمَكربِّّ

ليس مقيدًا أبدابر الصلوات فيكرب من غروب الشمس إىل شروع اإلمام يف الصالة وجيهر به يف 
 قوله سراً.النساء فال جتهر به بل ت األسواق والبيوت واملساجد وأما

 
 فصل

 يف التكبري يوم األضحى
 القارئ: فأما التكبري يف األضحى فهو على ضربني مطلق ومقيد.
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فأما املطلق فالتكبري يف مجيع األوقات من أول العشر إىل آخر أايم التشريق وأما املقيد فهو التكبري 
أايم التشريق قيل ألمحد أبي وم عرفة إىل العصر من آخر يف أدابر الصلوات من صالة الصبح ي

حديث تذهب إىل أن التكبري من صالة الفجر يوم عرفة إىل العصر من آخر أايم التشريق قال 
ابإلمجاع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي هللا عنهم وقد روي عن جابر أن النيب صلى 

( ومد التكبري إىل آخر أايم أقبل علينا فقال )هللا أكربهللا عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة مث 
التشريق وصفة التكبري املشروع هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وهللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد ألن 

هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي هللا عنهما قال أبو عبد هللا اختياري تكبري ابن مسعود وذكر 
هللا عليه وسلم كرب تكبريتني وألنه تكبري خارج الصالة  حديث جابر أن النيب صلى مثل هذا وألن يف

 فكان شفعاً كتكبري األذان.
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الشيخ: ومن العلماء من قال يكرب ثالاثً ألنه وتر وهللا عز وجل وتر حيب الوتر وأرى أن األمر يف هذا 
له إال هللا وهللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب وهلل أكرب ال إواسع إن شاء كرب ثالاثً هللا أكرب هللا أكرب هللا 



احلمد وإن شاء كرب مرتني وإن شاء كرب ثالاثً واثنتني يكون اجملموع مخساً أي وتراً فاألمر يف هذا واسع 
إمنا فهمنا من كالم املؤلف رمحه هللا أن التكبري املطلق من أول دخول شهر ذي احلجة إىل آخر أايم 

فجر يوم عرفة إىل عصر آخر أايم التشريق فيجتمع من فجر يوم عرفة إىل آخر  املقيد منالتشريق و 
أايم التشريق فيها مطلق ومقيد وقال غريه من أصحابنا رمحهم هللا املطلق من أول أايم ذي احلجة إىل 

بعد ذلك  غروب الشمس يف اليوم التاسع مث يبدأ التكبري املطلق بليلة العيد إىل أن أييت اإلمام أما
فليس فيه إال مقيد وعلى هذا القول جيتمع فيما بني فجر يوم عرفة إىل فجر يوم النحر مطلق ومقيد 

وينفرد املطلق مبا قبل فجر يوم عرفة ابتداًء من أول شهر ذي احلجة وينفرد املقيد مبا بعد صالة العيد 
محلني من فجر يوم عرفة د فقال للإىل عصر آخر أايم التشريق وفرق أيضاً بعض العلماء اببتداء املقي

وللمحرمني ابحلج من ظهر يوم العيد وقالوا ألنه من فجر يوم عرفة إىل فجر يوم العيد يكون اإلنسان 
مشتغاًل ابلتلبية إذ أن تلبية احلاج ال تنقطع إال إذا شرع يف رمي مجرة العقبة وكما قلت لكم األمر يف 

قيد وجعل بعد الصالة األذكار املعروفة مث بعد ذلك  لتكبري املهذا واسع حىت لو أن اإلنسان مل يكرب ا
 كرب فال حرج كلها ذكر هلل.

 السائل: سنية التكبري هل من فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم أو من فعل الصحابة؟
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وا اْسَم اَّللَِّّ َعَلى َما َرزَقـَهمْم الشيخ: ال هو داخل يف عموم قوله تعاىل )َولِّكملِّّ أممٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسكاً لَِّيْذكمرم 
) وقالوا إن شهر ذي احلجة هو الشهر الذي يكون فيه الذبح فصار التكبري منه  مِّْن هبِّيَمةِّ اأْلَنـَْعامِّ

وبعض العلماء يقول ال يبتدئ التكبري إال إذا رأى الذابئح لقوله )لَِّيْذكمرموا اْسَم اَّللَِّّ َعَلى َما َرزَقـَهمْم( 
بل والبقر تباع لألضحية ابلتكبري إال إذا رأى الذابئح مثل أييت للمبيع ويرى فيها الغنم واإل فال يبتدئ

 فيكرب فوجه كونه سنة العمل كما قال اإلمام أمحد إمجاع الناس هذا عمل من قدمي.
 

 فصل
 يف موضع التكبري املقيد

ل ألنه ال أذان هلا فلم القارئ: وموضعه عقيب أدابر الصلوات املفروضات وال يشرع عقيب النواف
ض الفريضة كرب إذا سلم وإن صالها كلها وحده يكرب بعهدها كصالة اجلنازة وإن سبق الرجل ببع

ففيه روايتان إحدامها يكرب ألنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية والثانية ال يكرب ألن ابن 



تكبري على من صلى يف اجلماعة وألنه عمر كان ال يكرب إذا صلى وحده وقال ابن مسعود إمنا ال
واملسافر كاملقيم يف التكبري واملرأة كالرجل قال البخاري خمصوص بوقت فخص ابجلماعة كاخلطبة 

النساء كن يكربن خلف أابن بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال يف املسجد وخيفضن 
ال تكرب ومن فاتته صالة يف أايم  أصواهتن حىت ال يسمعهن الرجال وعن أمحد رضي هللا عنه أهنا

 بعدها مل يكرب ألن التكبري مقيد ابلوقت.التكبري فقضاها فيها كرب وإن قضاها 
الشيخ: التكبري املقيد أدابر الصلوات املفروضة ولكن هل يكون قبل االستغفار وقبل اللهم أنت 

قول اللهم أنت السالم السالم ومنك السالم أو بعده نقول يكون بعد ذلك أي بعد أن يستغفر وي
 ومنك السالم.

  إذا سلم.وإذا كان مسبوقاً ببعض الفريضة كرب
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وإن فاتته الفريضة مع اجلماعة ففيه روايتان إحدامها يكرب والثانية ال يكرب وكما قلنا أواًل إن األمر يف 
 به.فال أبس وال يؤمر هذا واسع فإذا كرب فال أبس وال ينهى عنه وإذا مل يكرب 

فر كاملقيم فصحيح واملرأة كالرجل لكنها ختفض صوهتا وال سيما إذا كان عندها رجال أما قول املسا
 من غري حمارمها.

أما إذا قضى الصالة بعد خروج وقتها فإن كان يف زمن التكبري كرب وإن كان بعد انتهاء زمن التكبري 
لثالث عشر بغري وضوء أنه صلى عصر يوم ار ليلة أربعة عشر فإنه ال يكرب ألنه فات وقته فلو أنه ذك

فهنا جيب عليه القضاء فقضى يف ليلة الرابع عشر فإنه ال يكرب ألنه فات وقت التكبري كما قال 
 املؤلف رمحه هللا.

 
 فصل

 القارئ: ويكرب مستقبل القبلة فإن أحدث قبل التكبري مل يكرب ألن احلدث يقطع الصالة.
ضيقت عليه من حني ما سلم أطلقها فإنه  حدث إنسان فيه ريحيح أنه يكرب فلو أالشيخ: والصح

يكرب ألنه ال يشرتط للتكبري أن يكون على طهارة نعم لو أنه طال الوقت وانفصل التكبري عن الصالة 
 فهنا نقول سنة فات حملها.

مل ب االجتهاد يف العالقارئ: وإن نسي التكبري استقبل القبلة وكرب ما مل خيرج من املسجد ويستح



العشر ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ما العمل الصاحل يف أايم أفضل  الصاحل يف أايم
منه يف العشر( قالوا وال اجلهاد يف سبيل هللا قال )وال اجلهاد يف سبيل هللا إال رجل خرج خياطر بنفسه 

 وماله فلم يرجع بشيء( أخرجه البخاري.
ألايم العشر أن جيتهد يف كل عمل صاحل ومن ذلك لف أنه ينبغي يف األمر كما قال املؤ الشيخ: ا

الصوم والعجب من بعض طلبة العلم أهنم قالوا إنه ال يشرع الصوم يف هذه األايم وقال بعضهم إنه 
فيقال حرام فجعلها كأايم العيدين وأايم التشريق والعلة قالوا إن عائشة تقول ما رأيته صام العشر قط 

 ا من وجوه:الرد على هذ
األول أن أم املؤمنني حفصة أخربت أنه كان يصومها قال اإلمام أمحد واملثبت مقدم على الوجه 
 النايف.
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اثنياً أن الصوم من العمل الصاحل وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )ما من أايم العمل الصاحل 
عمل الصاحل بل من أفضل الصوم من الفيهن أفضل من هذه األايم العشر( وال خيفى على أحد أن 

األعمال الصاحلة حىت إن هللا جل وعال اختصه لنفسه قال )الصوم يل( فيدخل يف العموم وقد بينا 
فيما سبق أن العموم اثبت شامل لكل أفراده بنص السنة حيث قال عليه الصالة والسالم يف قول 

لك فقد سلمتم على كل عبد صاحل إذا فعلتم ذاملصلي السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني )إنكم 
 يف السماء واألرض(.

 اثلثاً أن يقال الكراهة أو التحرمي حتتاج إىل دليل مستقل وعدم الفعل ال يتضمن النهي
فلو فرض أنه ليس يف السنة )ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا( فإان نقول حتتاج الكراهة 

يدل على الكراهة بل يدل على أن السنة تركها لكن إذا كان  رسول هلا الإىل دليل ألن عدم فعل ال
 هناك أدلة تقتضي أن السنة الصوم فإنه يؤخذ هبا.
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 ابب
 صالة الكسوف



 القارئ: وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر.
 

صالة الظهر من  هذا من ابب إضافة الشيء إىل سببه ال إىل زمنه لكن ابب صالة الكسوفالشيخ: 
نقل إن دخول الوقت سبب لوجوب الصالة والكسوف هو ابب إضافة الشيء إىل زمنه إذا مل 

احتجاب ضوء الشمس أو القمر مبا جعله هللا تعاىل حجاابً فالشمس تنحجب ابلقمر حيول بينها وبني 
الشمس  ول بينه وبني الشمس وذلك أن نور القمر مستفاد مناألرض والقمر ينحجب ابألرض حت

القمر وهلذا جتدون اهلالل أول ما يهل جتدونه ليس فيه فإذا وجد حائل ُينع منه احنجب النور وكسف 
نور ألن اجلزء املقابل للشمس من القمر قليل جدًا وكلما قرب من الشمس قلت املواجهة فـََقلَّ النور 

يف ليايل اإلبدار وال خسوف  ليايل اإلبدار وهلذا ال ُيكن يوجد كسوف القمر إالومتام املواجهة يف 
الستسرار أي يف آخر الشهر حيث ُيكن أن حيول القمر بني األرض وبني الشمس إال يف ليايل ا

الشمس وأما قول بعض العلماء يف اخلسوف إنه ذهاب ضوء أحد النريين أو بعضه ففيه نظر ألنه ال 
عي أما السبب الكوين ن هناك حجاب مث إن للكسوف سببني سبب كوين وسبب شر يذهب لكن يكو 

سبب احلسي كسوف القمر سببه أن األرض حتول بينه وبني الشمس  فهو ما ذكران لكم وهو هذا ال
كسوف الشمس أن القمر حيول بينها وبني األرض السبب الشرعي ال نعلمه حنن لكن علمناه رسول 

ولكن هللا خيوف هبما  م حيث قال )إهنما ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياتههللا صلى هللا عليه وسل
 عباده(.

 ة الكسوف إهنا سنة مؤكدة أفادان ثالث فوائد:وقول املؤلف عن صال
 الفائدة األوىل أهنا ليست بواجبة.

 والفائدة الثانية أهنا ليست بسنة مطلقة.
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يون والفائدة الثالثة أهنا سنة مؤكدة والسنة املؤكدة أقوى من السنة املطلقة وقد اصطلح احلنف
واجب ابلسنة املؤكدة فإذا قالوا سنة مؤكدة فهي مبعىن واجبة لكن أصحاب أيب حنيفة على تسمية ال

عند احلنابلة وأكثر األصوليني أن السنة املؤكدة هي اليت يطلب فعلها ابلتأكيد والصحيح أن صالة 
جير رداءه وأمر الكسوف واجبة ودليل الوجوب أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم خرج فزعاً 

الصالة جامعة( واجتمع الناس كلهم وصلى تلك الصالة الطويلة وعرض عليه ما ابلصالة حىت قال )



عرض من آايت هللا عز وجل من اجلنة والنار وأمر يف بعض ألفاظ احلديث ابلفزع إىل الصالة كأن 
 والعتق وكل هذه القرائن عدوًا أغار على املسلمني ففزعوا لدفعه وأمر ابلصدقة واالستغفار والتكبري

أن صالهتا واجبة وعلى األقل أن نقول إهنا فرض كفاية ال فرض عني أما أن حيصل  تدل على
الكسوف أو اخلسوف ويبقى الناس يف دنياهم بيعاً وشراًء ومتتعاً وترفهاً وكأن شيئاً مل يكن فهذا إن 

إىل ختويف هللا عز وجل فالصحيح دل على شيء فإمنا يدل على عدم املباالة وعدم انصياع الناس 
ا فرض وأقل ما نقول إهنا فرض كفاية فإن قال قائل أليس النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أهن

ذكر الصلوات اخلمس لألعرايب وقال هل علي غريها قال )ال إال أن تطوع( قلنا بلى لكن مراد النيب 
 قرونة أبسباهبا.ة أما الصالة اليت هلا سبب فهذه معليه الصالة والسالم بذلك الصالة اليومية املتكرر 

القارئ: ملا روى أبو مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إن الشمس والقمر آيتان من 
آايت هللا تعاىل خيوف هللا هبما عباده وإهنما ال ينكسفان ملوت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئاً 

 ا بكم(.فصلوا وادعوا حىت ينكشف م
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الشيخ: إمنا قال )ملوت أحد من الناس( ألن الشمس كسفت يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم 
الرسول عليه الصالة حني مات ابنه إبراهيم وابنه إبراهيم مات وله ستة عشر شهراً وحزن عليه 
ضي ربنا وإان على فراقك والسالم وفاضت عيناه وقال )العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما ير 

ألن عندهم عقيدة فاسدة يف  أو قال بفراقك اي إبراهيم حملزونون( فقال الناس كسفت ملوت إبراهيم
د عظيم فأبطل النيب صلى هللا عليه اجلاهلية أن الشمس والقمر ال ينكسفان إال إذا مات عظيم أو ول

وال الفلكية األحوال الفلكية عمْليا مهما وسلم هذه العقيدة ألنه ال أثر للحوادث األرضية على األح
 أهل األرض أبحوال فلكية كالصواعق والرَبَد حدث يف األرض فإنه ال يؤثر فيها لكن قد يعاقب هللا

حيدث يف األرض حىت يتغري اجلو هذا ليس بصحيح  وما أشبه ذلك لكن أن تكون سبباً فاعاًل ما
 أبدًا.

يئاً( أنه لو قدر أن الشمس كسفت بعد أن غابت فإنه ال صالة واستفدان من قوله )فإذا رأيتم منها ش
ولو كان هناك غيم ثقيل حجب رؤيتها عنا فال صالة حىت وإن ولو كسفت قبل أن خترج فال صالة 

سوفاً فإننا ال أنخذ بقوهلم حىت نرى إذا رأيتموه وقد حيجب هللا علمنا بتقرير الفلكني أن هناك ك



كاسفة أو القمر رمحة ابلناس فيكون هذا حجاابً من هللا عز وجل أن سبحانه وتعاىل رؤية الشمس  
 م الصالة يف هذه احلال.خيوف هؤالء القوم فال تلز 
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وقوله )حىت ينكشف( هل هي تعليل أو غاية؟ هل املعىن صلوا وادعوا لينكشف ما بكم أو استمروا 
أبقل صالة ألننا  عناه أننا نكتفييف ذلك حىت ينكشف؟ هذا فيه احتمال فإن قلنا لينكشف فم

أوجدان السبب وإذا قلنا حىت ينكشف فإننا نصلي حىت ينكشف وعلى هذا فإذا علمنا أن الكسوف 
؟ فهنا  سيطول وقته فحينئٍذ نطيل يف الصالة إذا جعلنا حىت للغاية وإذا انتهينا من الصالة ومل ينجلِّ

أما إذا جعلناها للتعليل فمن ن يقول ال تعاد اختلف العلماء منهم من يقول تعاد الصالة ومنهم م
املعلوم أن أدىن صالة تكون سبباً فيجزئ من ذلك ركعتان مثاًل ولو خفيفتني ولكن األظهر أهنا للغاية 

 وأننا مأمورون أن نصلي حىت ينكشف ما بنا.
وسلم  القارئ: وعن عائشة رضي هللا عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه

ايً فنادى الصالة جامعة وخرج إىل املسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات يف فبعث مناد
 ركعتني وأربع سجدات متفق عليهما.

الشيخ: هذا أيضاً من آايت هللا الشرعية أن صلى صالة ال نظري هلا صلى ركعتني يف كل ركعة ركوعان 
ا كانت هذه الصالة سببها وسجودان لكن مل وسجودان والصلوات األخرى يف كل ركعة ركوع واحد

 آية كونية جعلها النيب صلى هللا عليه وسلم آية شرعية خارجة عن املألوف واملعهود.
القارئ: وجتوز مجاعة وفرادى إلطالق األمر هبا يف حديث أيب مسعود واجلماعة أفضل لفعل النيب 

ل يف املسجد للخرب وألن معة للحديث وتفعصلى هللا عليه وسلم هلا يف مجاعة وينادى هلا الصالة جا
 يف وقتها ضيقا فلو خرجوا إىل املصلى خيف فواهتا.

 الشيخ: هذه مسائل:
أواًل أن كوهنا مجاعة أفضل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم اندى هلا قال )الصالة جامعة( ومجَّع هبم 

 صلوات هللا وسالمه عليه.
من الناس ألن كل إنسان يصلي يف بيته وال  ن هناك مظهر خوفوفيه أيضاً أنه لو أدوها فرادى مل يك

 يدروا عنه.
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ويف قوله تفعل يف املسجد دون مصلى يعين مصلى العيد بل تفعل يف املسجد ولكن هل تفعل يف كل 
وامع هذا هو األفضل لكن مسجد كما هو حال الناس اليوم أو يف اجلوامع؟ اجلواب الثاين تفعل يف ج

 قيل صلوا يف اجلوامع فال أبس أن تصلى يف كل مسجد.يف أن يتكاسل الناس عنها إذا إذا خ
وقوله )الصالة جامعة( أهي ابلنصب أو ابلرفع؟ جيوز الوجهان الصالَة جامعًة أي احضروا الصالة 

 جامعة وجيوز الصالةم جامعٌة على أهنا مبتدأ وخرب.
 

 فصل
 الكسوف يف صفة صالة

لفاحتة وسورة البقرة أو حنوها مث يركع فيسبح حنوًا رب لإلحرام ويستفتح مث يقرأ االقارئ: وصفتها أن يك
من مائة آية مث يرفع فيسمع وحيمَمِّّد ويقرأ الفاحتة وآل عمران أو حنوها مث يركع فيسبح حنوًا من سبعني 

انية فيقرأ ًا من الركوع مث يقوم إىل الثآية مث يرفع فيسمع وحيمد مث يسجد سجدتني يسبح فيهما حنو 
ساء مث يركع ويسبح حنوًا من مخسني آية مث يرفع فيسمع وحيمد ويقرأ الفاحتة وسورة الفاحتة وسورة الن

املائدة مث يركع فيسبح حنوًا من أربعني آية مث يرفع ويسمع وحيمد مث يسجد سجدتني حنوًا من ركوعه 
تعني ن أمحد رضي هللا عنه وال هو م القراءة والتسبيح منقواًل عويتشهد ويسلم وليس هذا التقدير يف
 وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه.

الشيخ: املؤلف رمحه هللا معروف أنه مؤلف للكتابة على مذهب اإلمام أمحد لكن لورعه ملا ذكر هذا 
وص عليه من كالم التقدير قال إنه ليس منصوصاً عن اإلمام أمحد لئال يظن الظان أن هذا منص

حسب تقدير املؤلف يكون اإلنسان قرأ يف صالة ولكنه ليس منصوصاً عليه وعلى اإلمام أمحد 
الكسوف ستة أجزاء وربع تقريباً فإذا قال قائل هذا تطويل على الناس قلنا من طال عليه القيام 

ض كفاية صارت فليجلس ولن نفوت املصلحة العامة من أجل هذا وأيضاً هي سنة إذا قلنا هي فر 
 انصرف.صل هبم الكفاية سنة فإذا شاء فيما زاد عمن حت
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القارئ: لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النيب صلى هللا عليه وسلم فيما روت عائشة رضي هللا عنها 
سجد فقام وكرب وصف قالت خسفت الشمس يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج إىل امل



وسلم قراءة طويلة مث كرب فركع ركوعاً طويال مث رفع رأسه الناس وراءه فقرأ رسول هللا صلى هللا عليه 
مسع هللا ملن محده ربنا ولك احلمد مث قام فقرأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل مث كرب فقال 

 ملن محده ربنا ولك احلمد مث سجد مث فعل يف فركع ركوعاً هو أدىن من الركوع األول مث قال مسع هللا
عليه ويف  مثل ذلك حىت استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فاجنلت الشمس متفقالركعة األخرى 

 رواية أخرى فرأيت أنه قرأ يف األوىل بسورة البقرة ويف الثانية سورة آل عمران.
 الشيخ: قوهلا فرأيت يعين ظننت فرأى هنا مبعىن ظن.

 صلى هللا عليه وسلم جهر يف ئ: وجيهر ابلقراءة ليالً كان أو هنارًا ألن عائشة روت أن النيبالقار 
 ا صالة شرع هلا اجلمع الكثري فسن هلا اجلهر كالعيد.صالة اخلسوف رواه أبو داود، وألهن

الشيخ: فإن قال قائل كيف تقدر بسورة البقرة وهو قد جهر هبا ألنه يلزم من جهره هبا أن تكون 
ي ماذا يقول لبعدان عنه وهذا كثريًا ما مسموعة معلومة قلنا قد نعلم أن اإلمام يقرأ جهرًا ولكن ال ندر 

 اإلمام أنه جيهر أن نسمع كل كلمة يقوهلا حىت نقول إنه قرأ بشيء معني.يقع فال يلزم من مساع 
الة شرع هلا اجلمع واملؤلف رمحه هللا استدل على أن القراءة جهر حبديث عائشة وعلل ذلك أبهنا ص

 وهذا يدل على أنه إذا كانت الصالة مما جيتمع له فإنه الكثري فسن هلا اجلهر كالعيد وكاجلمعة أيضاً 
ا وذلك ألنه أقوى يف االحتاد إذ أن هؤالء اجلمع الكثري ينصتون إلمام واحد وهذه وهللا أعلم جيهر هب

جتمع الناس الكثري فيكون سكوهتم هي احلكمة من كون بعض الصلوات النهارية جهرية ألهنا 
 أقوى يف االحتاد على هذا اإلمام.وإنصاهتم هلذا اإلمام املعني 
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القارئ: وإن صلى يف كل ركعة ثالث ركوعات على حنو ما ذكران جاز ألن عائشة روت أن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات رواه مسلم.

شة ال كل حال هذا احلديث ال يصح سواء من حديث ابن عباس أو من حديث عائ  الشيخ: على
ركوعات ووجه ذلك أن الكسوف يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن يصلى يف كل ركعة ثالث 

ابالتفاق مل حيصل يف عهد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إال مرة واحدة والثابت يف الصحيحني 
وط صحة يف كل ركعة ركوعان وما عدا ذلك فإنه شاذ ال يصح ومعروف أن من شر  أنه صلى ركعتني

والسالم أنه صلى أكثر من ركوعني يف   احلديث أن ال يكون شاذًا فكل ما روي عن النيب عليه الصالة
 كل ركعة فهو حديث ال يصح نبه على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.



ربع ركوعات جاز أيضاً ألنه يروى عن علي وابن عباس عن النيب القارئ: وإن جعل يف كل ركعة أ
  عليه وسلم واملختار األول ألنه أصح وأشهر.صلى هللا

ل؟ ركوعان يف كل ركعة هذا هو األصح لكن روى مسلم يف صحيحه عن علي الشيخ: ما هو األو 
ات وفعل علي رضي ابن أيب طالب رضي هللا عنه أنه صلى يف كسوف ركعتني يف كل ركعة ثالث ركوع

زايدة ألنه ظن أن الكسوف سيستمر طويالً فزاد ولكنا هللا عنه مما حيتج به وكأنه رضي هللا عنه رأى ال
 ار املؤلف رمحه هللا أن يصلي ركعتني يف كل ركعة ركوعان فقط.خنتار كما اخت

ى هللا عليه القارئ: ووقتها من حني الكسوف إىل حني التجلي فإن فاتت مل تقَض لقول النيب صل
لصالة أمتها وخففها وإن سلم قبل وسلم )صلوا حىت يكشف هللا ما بكم( وإن جتلت وهو يف ا

لذكر والدعاء وإن استرتت بغيم صلى ألن األصل بقاء الكسوف اجنالئها مل يصلِّّ أخرى واشتغل اب
قمر خاسف وإن غابت كاسفة فهو كاجنالئها ألنه ذهب وقت االنتفاع بنورها وإن طلعت الشمس وال

 فكذلك ملا ذكران وإن غاب لياًل.

(2/275) 

 

طلعت الشمس وخسف القمر فإنه ال يصلى للكسوف ألنه ذهب وقت ال يصلى فلو الشيخ: يعين 
ب اندر جدًا ألن سلطانه وألن ذلك ال يؤثر ألنه قد اتضح النهار فال يصلى هلا لكن هذا يف الغال

الغالب أن القمر يغيب قبل طلوع الفجر يف زمن اإلبدار لكن رمبا يتأخر ويكون قريباً من املغرب أي 
ب فتخرج الشمس قبل أن يغرب ولو طلع الفجر مث خسف القمر يصلى أو ال؟ أما إذا قلنا من الغرو 

لفجر وكذلك إن قلنا إن إنه ال يصلى ألهنم صلوا اأبن صالة الكسوف ال تصلى يف وقت النهي ف
وقت النهي يدخل بطلوع الفجر فال يصلى ولو كان قبل صالة الفجر لكن الصحيح أنه يصلى إذا 

جر قبل الصالة أو بعد الصالة مباشرة فإنه يصلى ألن ذلك يظهر أثره يف اجلو خبالف خسف بعد الف
 ما إذا طلعت الشمس فإنه ال يظهر له أثر.

و كاسف مل يصلِّّ كالشمس إذا غابت وقال القاضي يصلي ألن وقت القارئ: فإن غاب ليالً وه
 سلطانه ابق.

 ال يصلى. الشيخ: والصواب األول أنه إذا كسف بعد غروبه فإنه
 

 فصل



 يف اخلطبة لصالة الكسوف
لنيب صلى هللا القارئ: وقال القاضي مل يذكر هلا أمحد خطبة وال رأيته ألحد من أصحابنا وذلك ألن ا

 أمران ابلصالة دون اخلطبة.عليه وسلم 
الشيخ: وقال بعض العلماء إن هلا خطبة بعدية راتبة ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صلى 
وخطب وألن احلاجة داعية إىل التذكري وعظ الناس فيكون هلا خطبة وخيطب قائماً كما خيطب قائماً 

بة ألن الناس يف حاجة إىل ذلك ال سيما يف نه ال ينبغي أن يفوت اخلطيف خطبة اجلمعة والذي يظهر أ
 مثل عهدان حيث إن الناس غفلوا وأعرضوا ومل يهتموا هبذه األمور.

 
 فصل

 الكسوف واجلنازةيف اجتماع 
القارئ: وإذا اجتمع الكسوف واجلنازة بدئ ابجلنازة ألنه خياف عليها وإذ اجتمع مع املكتوبة يف آخر 

يف أول وقتها بدئ بصالة الكسوف ألنه خيشى فواهتا وإن اجتمع  دئ هبا ألهنا آكد وإن كانوقتها ب
 هو والوتر وخيف فواهتما بدئ ابلكسوف ألنه آكد.
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ألنه آكد وألنه ُيكن قضاء الوتر خبالف الكسوف، الوتر إذا فات لعذر شرعي فإنه يقضى  يخ:الش
 يف النهار والكسوف ال يقضى ففيه سببان.

 
 فصل

 يف الصالة لآلايت
: وال يصلى لغري الكسوف من اآلايت ألنه مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أحد القارئ

رضي هللا عنه قال يصلي للزلزلة الدائمة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم علل من خلفائه إال أن أمحد 
 مدة تتسع للصالة.والزلزلة أشد ختويفاً فأما الرجفة فال تبقى اخلسوف أبنه آية خيوف هللا هبا عباده 

الشيخ: هذه املسألة مما اختلف فيها العلماء هل يصلى لآلايت املزعجة غري الكسوف كالزالزل 
اعق والرايح الشديدة املستمرة أو ال يصلى إال للكسوف؟ يف هذا أقوال للعلماء والصحيح أن  والصو 

ائمة أو الصواعق الدائمة أو ا فيه التخويف فإنه يصلى له مثل الزلزلة الدكل ما خرج عن املعهود مم



لنيب صلى هللا الرايح الشديدة العاصفة أو غري ذلك مما يعد خارجاً عن املعهود خموفاً للعباد لقول ا
 عليه وسلم )خيوف هللا هبما( يعين ابلشمس والقمر )عباده(.

والسالم كان الريح وغريها فقد جاء أن النيب عليه الصالة السائل: يف موضوع الصالة هلذه الطوارئ ك
ذات مرة يف غزوة من الغزوات وأخرب الصحابة أبنه ستهب ريح شديدة وأمرهم أن ال خيرجوا من 

 يصلِّّ عليه الصالة والسالم هذه الصالة مع شدة الريح؟رحاهلم ومل 
ة عن املعهود أبن كانت دائمة الشيخ: نعم لكنها ليست خارجة عن املعهود لكن إذا كانت خارج

فإنه يصلى هلا وكذلك الرعد الشديد الصواعق وغري ذلك كل ما خيوف هللا به  ومستمرة وعاصفة
 ه.العباد مما خرج عن املعهود فإنه يصلى ل

 السائل: كيف تكسف الشمس بعد الغروب؟
يشاهدون ابتداء الشيخ: نعم تكسف أما يف عهدان اآلن فواضح يعرفوهنا أما فيما سبق فلعلهم 

 الكسوف.
 ساء هل يصلني مجاعة أو فرادى يف الليل صالة الكسوف؟السائل: ابلنسبة للن
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ياهنم املسجد أحسن ألن نساء الصحابة الشيخ: ال أبس أن تصلي النساء مجاعة أو فرادى وإت
مصلحة إن رأت ل إن نساء الصحابة حضرن كالعادة وبيوهتن خري هلن لكن تنظر للحضرن وقد يقا

 أهنا إذا حضرت للمسجد أخشع هلا فلتحضر.
 

 ابب
 صالة االستسقاء

عليه وسلم القارئ: وهي سنة عند احلاجة إليها ملا روى عبد هللا بن زيد قال خرج النيب صلى هللا 
 يستسقي فتوجه إىل القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتني جهر فيهما ابلقراءة متفق عليه.

املؤلف وغريه من الفقهاء جيد ألن صالة الكسوف لدفع املكروه وصالة االستسقاء الشيخ: ترتيب 
الة أو يف حلصول املطلوب واالستسقاء هو طلب السقيا سواء كان ابلدعاء يف البيت أو يف حال الص

خطبة اجلمعة أو على وجه الصالة املعروفة املهم أنه طلب السقيا من هللا عز وجل وهو سنة عند 
ليه ومىت تكون احلاجة؟ إذا أجذبت األرض وقحط املطر وامتنع صار الناس يف حاجة وكذلك احلاجة إ



فيستسقى أيضاً  لو مل جتذب يف األرض أبن يكون يف حمل يكون فيه الطل كثري ولكن نقصت املياه
 لذلك.

 ايتنيالقارئ: وصفتها يف موضعها وأحكامها صفة صالة العيد وهل يكرب فيهما تكبري العيدين على رو 
 الشيخ: عندكم فيهما يعين يف الركعتني.

القارئ: إحدامها ال يكرب ألن عبد هللا بن زيد مل يذكره والثانية يكرب ألن ابن عباس روى أن النيب 
سلم صلى ركعتني كما يصلي يف العيدين حديث صحيح وعن جعفر بن حممد عن صلى هللا عليه و 

ر وعمر كانوا يصلون صالة االستسقاء يكربون فيها سبعا أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بك
ومخسا رواه الشافعي يف مسنده وال وقت هلا معني إال أن اأَلْوىل فعلها يف وقت صالة العيد لشبهها 

 ابن عبد الرب أن اخلروج إليها عند زوال الشمس عند مجاعة العلماء. هبا وذكر
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الشيخ: والصواب أنه ينظر للمصلحة إن رأى أن يبكر هبا بكر وإن رأى أن يتأخر أخر ألنه ليس 
األضحى يراعى ذبح فيها شيء يراعى، يراعى يف عيد الفطر زكاة الفطر فتؤخر الصالة ويف عيد 

شيء يراعى فيها فينظر للمصلحة إذا كان اجلو  الصالة لكن االستسقاء ليس هناك األضحية فتقدم
 ابردًا فاألرفق ابلناس أن يتأخر وإن كان العكس فاألرفق ابلناس أن يتقدم فينظر للمصلحة.

 
 فصل

 يف إذن اإلمام لالستسقاء
قال أبو بكر فإن خرجوا  صالة العيد إحدامها هو شرط هلا القارئ: ويف إذن اإلمام روايتان بناًء على

ن اإلمام صلوا ودعوا بغري خطبة والثانية يصلون وخيطب هبم أحدهم واألوىل لإلمام إذا أراد بغري إذ
االستسقاء أن يعظ الناس وأيمرهم بتقوى هللا واخلروج من املظامل والتوبة من املعاصي وحتليل بعضهم 

ل هللا ب القحط والتقوى سبب الربكات قاقة وترك التشاحن ألن املعاصي سببعضا والصيام والصد
َكذَّبموا   تعاىل )َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلقمَرى آَمنموا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيهِّْم بـَرََكاٍت مَِّن السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ َوَلكِّنْ 

بموَن(. َا َكانموا َيْكسِّ  فََأَخْذاَنهمْم مبِّ
دهم يوماً خيرجون فيه إلمام أن يعظ الناس ويذكرهم ويعر املؤلف رمحه هللا أنه ينبغي لالشيخ: ذك

وأيمرهم ابلصدقة وأيمرهم أيضاً ابلصوم وكل ما ذكر حسن إال الصوم فإنه مل يرد أنه يكون سبباً 



منعوا لنزول األمطار الصدقة سبب لنزول املطر وهلذا جاء يف احلديث )ما منع قوم زكاة أمواهلم إال 
والسالم مل أيمر به ومن أجل أن هذا هو  صوم فال ألن الرسول عليه الصالةالقطر من السماء( وأما ال

الشائع عند الفقهاء صار االستسقاء إما يف االثنني وإما يف اخلميس ال تكاد تراه خارجاً عن ذلك 
و يوم اخلميس من أجل أنه فهذا هو السبب أن الناس كانوا اعتادوا أن يكون االستسقاء يوم االثنني أ

ه يوم االثنني أو من أجل أنه يوم اخلميس ال ألجل مهما فإن صام اإلنسان من أجل أنيسن صو 
 االستسقاء فهذا حسن وهذا سنة.
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السائل: ابلنسبة لصالة اخلسوف قول النيب صلى هللا عليه وسلم )صلوا حىت ينجلي( إذا صلينا 
 ركعتني ومل ينجل فهل نعيد الصالة؟

أهنا ال تعاد الصالة ولكن يشتغلون ابالستغفار والتوبة وقراءة  ايف قبل قليلالشيخ: كما مسعت يف الك
القرآن والذكر وما أشبه ذلك وقال بعض العلماء بل يصلي أيضاً ألن قول الرسول )صلوا وادعوا 

حىت ينكشف ما بكم( يعم تكرار الصالة إذا مل تنجل وأان يف تردد من هذا لكن أان أرى اآلن ملا كان 
الكسوف أرى أن اإلنسان أيخذ احتياطه من األول مبعىن أنه يطيل القراءة ويطيل يعلمون بزمن الناس 

 الركوع والسجود.
السائل: ابلنسبة لألحداث اليت أتيت على غري املعهود كالريح والربد وغريمها ما هي كيفية هذه الصالة 

 وهل تصلى مجاعة أي يدعى الناس إليها؟
 ى الناس إليها.متاماً ويدع الشيخ: تصلى كصالة الكسوف

القارئ: ويعد الناس يوماً خيرجون فيه وأيمرهم أن خيرجوا على الصفة اليت خرج عليها رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال ابن عباس خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لالستسقاء متبذالّ متواضعا 

زل يف الدعاء والتضرع ذه ولكن مل يمتخشعاً متضرعاً حىت أتى املصلى فلم خيطب كخطبتكم ه
والتكبري وصلى ركعتني كما كان يصلي يف العيد هذا حديث صحيح ويسن التنظيف وإزالة الرائحة 

 لئال يؤذي الناس هبا وال يلبس ثياب زينة وال يتطيب ألن هذا يوم استكانة وخضوع.
هذا ينافيه اً متضرعاً و الشيخ: وكما ذكر ابن عباس رضي هللا عنهما أنه خرج متواضعاً متخشع

التجمل أو التطيب فاألوىل أن خيرج كعادته لكن إن كان فيه أذًى من رائحة منتة أو ما أشبه ذلك 
 فليزهلا ألنه سوف جيتمع ابلناس.



 
 فصل

 فيمن خيرج لصالة االستسقاء
 القارئ: وخيرج الشيوخ والصبيان ومن له ذكر مجيل ودين وصالح ألنه أسرع لإلجابة.
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الشيخ: والصواب أنه خيرج مجيع الناس الصغار والكبار من شيوخ وغلمان وكهول كل خيرج ألنه إذا  
ن يظلهم هللا يف ظله يوم ال كان هؤالء قوم إجابة فعندان حديث أن الشاب الذي نشأ يف طاعة هللا مم

 ظل إال ظله فالصواب أن يقال أنه خيرج مجيع الناس الشيوخ والكهول والصبيان.
القارئ: ويستحب أن يستسقي اإلمام مبن ظهر صالحه ألن عمر رضي هللا عنه استسقى ابلعباس عم 

رشي وروي أن معاوية  عليه وسلم واستسقى معاوية والضحاك بيزيد بن األسود اجلرسول هللا صلى هللا
ريان وأفضلنا أمر يزيد بن األسود فصعد املنرب فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إان نستشفع إليك خب

الناس  اللهم إان نستشفع إليك بيزيد بن األسود اجلرشي اي يزيد ارفع يديك إىل هللا فرفع يديه ورفع
هنا ترس وهب هلا ريح فسقوا حىت كاد أيديهم فما كان أبوشك من أن اثرت سحابة يف الغرب كأ

 الناس أن ال يبلغوا منازهلم.
ي أبهل الصالح الذين ترجى إجابتهم لفعل أمري املؤمنني الشيخ: وهذا كما قال إنه ينبغي أن يستسق

لكن لقرابة العباس من رسول هللا صلى هللا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مع أن عمر أفضل األمة 
هذا مشروط مبا إذا مل خيَش فتنة للذي أقامه اإلمام أن يستسقي للناس فإن خشي عليه وسلم قدمه و 

عهدان فإنه ال يفعل ألنه إذا قدر أن هذا الذي أقامه اإلمام يستسقي بذلك فتنة كما هو الغالب يف 
للناس وصار الناس يتوسلون به يف كل حال فإذا خيفت الفتنة أجاب هللا دعائه ونزل املطر صار فتنة 

إننا ال نتعرض ألمور حيصل هبا فتنة الناس أو فتنة من أقامه اإلمام مقامه ال نرتكب هذا خوفاً من ف
ما ما ذكره عن استسقاء معاوية رضي هللا عنه بيزيد بن األسود ففيه من آايت هللا عز وجل ما الفتنة أ

اجلمعة فما نزل من ع مثله قبله للنيب صلى هللا عليه وسلم حني استسقى يف خطبة هو ظاهر وقد وق
 منربه إال واملطر يتحادر من حليته عليه الصالة والسالم.
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النيب صلى هللا عليه وسلم مل خيرجها وال إخراج الكفار ألهنم إخراج البهائم ألن القارئ: وال يستحب 
رزقهم ويفردون عن املسلمني حبيث إن أعداء هللا فال يتوسل هبم فإن خرجوا مل ُينعوا ألهنم يطلبون 

 أصاهبم عذاب مل يصب غريهم.
ون اليوم واحدًا لكن هؤالء يف الشيخ: لكنهم يفردون عن املسلمون يف املكان ال يف الزمان يعين يك

جهة واملسلمون يف جهة ألن إفرادهم بزمان رمبا يصيب قضاًء وقدرًا يف نزول املطر يف اليوم الذي 
ار فيحصل بذلك فتنة عظيمة ويقال أجيب الكفار ومل جيب املسلمون وهلذا يقال سقى فيه الكفاست

يه التعليل قال حبيث إن أصاهبم عذاب مل قول املؤلف يفردون عن املسلمني مراده ابملكان ويدل عل
 يصب غريهم.

 
 فصل

 يف اخلطبة لصالة االستسقاء
ا يدعو لقول ابن عباس مل خيطب  ال خيطب وإمن القارئ: واختلفت الرواية يف اخلطبة فروي أنه

كخطبتكم هذه وروي أنه خيطب قبل الصالة لقول عبد هللا بن زيد فتوجه إىل القبلة يدعو وحول 
 صلى وعنه أنه خمري يف اخلطبة قبل الصالة وبعدها ألن اجلميع مروي وعنه خيطب بعد رداءه مث

عليه وسلم مث خطبنا وهذا صريح وألهنا  نيب صلى هللاالصالة ألن أاب هريرة رضي هللا عنه قال صلى ال
 مشبهة بصالة العيد وخطبتها بعد الصالة.

جمرد دعاء؟ فيه خالف: فمن العلماء من قال ال الشيخ: فعندان اآلن أقوال أوالً هل يوجد خطبة أو 
 أن فيها خيطب ولكن أييت فيدعو هللا عز وجل لقول ابن عباس مل خيطب كخطبتكم هذه والقول الثاين

بة لكن هل هي قبل الصالة أو بعد الصالة أو هو خمري فيها؟ وأوىل األقوال الثالثة يف اخلطبة أنه خط
بعدها لورود السنة يف هذا وهذا وأما االقتصار على الدعاء فقد خمري إن شاء قبل الصالة وإن شاء 

 ن الناس.اخلطبة وُيلو يقال إن مراد ابن عباس رضي هللا عنهما أنه أدرك أانساً يطيلون يف 
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القارئ: فإذا صعد املنرب جلس مث قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها ابلتكبري ألنه مل ينقل أحد من 
ابالستغفار مثل )اْستَـْغفِّرموا رَبَّكمْم  يكثر فيها االستغفار وقراءة اآلايت اليت فيها األمرالرواة خطبتني و 



لِّ السََّماَء َعَلْيكمْم مِّْدرَاراً( )َوَأنِّ اْستَـْغفِّرموا رَبَّكمْم مثمَّ تموبموا إِّلَْيهِّ( ويكثر الدعاء 10إِّنَّهم َكاَن َغفَّارًا ) ( يـمْرسِّ
أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقد روى ابن قتيبة إبسناده عن  والتضرع ويدعو بدعاء النيب

صلى هللا عليه وسلم خرج إىل االستسقاء فتقدم فصلى ركعتني جيهر فيهما ابلقراءة فلما قضى صالته 
استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكرب تكبرية قبل أن يستسقي مث قال )اللهم اسقنا وأغثنا 

مونقاً هنيئاً مريئاً مريعاً مربعاً مرتعا ساباًل  غيثاً مغيثا وحياً ربيعاً وجدًا طبقاً غدقاً مغدقا اللهم اسقنا
ممَسبِّّالً جممَلِّّالً دائماً درورًا انفعاً غري ضار عاجاًل غري رائث اللهم حتي به البالد وتغيث به العباد وجتعله 

تها وأنزل يف أرضنا سكنها اللهم أنزل علينا من بالغاً للحاضر منا والباد اللهم أنزل يف أرضنا زين
اء ماًء طهورا فأحي به بلدة ميتا وأسقه مما خلقت أنعاماً وأانسي كثرية فاحليا الذي حتيي به السم

 األرض.
 واجلدا املطر العام.

 والطبق الذي يطبق األرض.
 والغدق الكثري.

 واملونق املعجب.
 واملريع ذو املراعة واخلصب

 قيم من قولك ربعت ابملكان إذا أقمت به.واملربع امل
 قولك رتعت اإلبل إذا رعت.واملرتع من 

 والسابل املطر.
 واملسبِّّل املاطر.
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والسكن القوة ألن األرض تسكن به وعن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا استسقى 
سحاً دائما اللهم اسقنا الغيث وال   طبقاً عاماً قال )اللهم اسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً غدقاً جملال

جتعلنا من القانطني اللهم إن ابلعباد والبالد من الألواء والضنك واجلهد ما ال نشكوه إال إليك اللهم 
أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا 

ذاب ما ال يكشفه غريك اللهم إان نستغفرك إنك كنت شف عنا من العاجلهد واجلوع والعري واك
غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا( ويستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة وحيول رداءه جيعل اليمني يسارا 



واليسار ُيينا كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم تفاؤاًل أن حيول هللا تعاىل اجلدب خصبا وال جيعل 
 صلى هللا عليه وسلم مل يفعله ويدعو هللا يف استقباله. فله ألن النيبأعاله أس

الشيخ: قال بعضهم الفائدة من قلب الرداء ثالث فوائد الفائدة األوىل اتباع سنة النيب صلى هللا عليه 
 وعلى آله وسلم.

 والفائدة الثانية التفاؤل.
باس إىل لباس لباس إىل أخرى من لوالفائدة الثالثة اإلشعار أبن اإلنسان سوف ينتقل من حال 

املعاصي إىل لباس التقوى وهذه مناسبة جيدة قد تكون مساوية ملناسبة التفاؤل أو أعظم فيكون يف 
ذلك ثالث فوائد ولكن هل هذا خاص ابلرداء وما شاهبه كالعباءة أو يشمل حىت الغرتة والكوت وما 

نه لباس على أعلى البدن فهو شبيه يه ابلرداء ألأشبهه؟ الظاهر األول أنه خيتص ابلرداء والكوت الشب
ابلرداء أما الغرتة فال ألهنا كالعمامة ومل ينقل عمن سلف أهنم كانوا يقلبون العمائم فتبقى الغرتة كما 

 هي عليه وألن الغرتة ليست لباس بدن بل هي لباس الرأس.
 السائل: إذا كان ال حيفظ هذا الدعاء هل حيسن يكتبه؟
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شيخ: وهللا إذا كان ال حيفظ هذا الدعاء وكتبه فينظر إن كان الناس يشعرون أبهنا كأهنا ورقة تقرأ فال لا
قلبه يصري مهه إقامة اللفظ املكتوب  يفعل ألن الغالب أن اإلنسان إذا ركز على القراءة ما خيشع

عااًل يف الدعاء لكن إذا فقط ورمبا لو دعا بدعاء من عنده صار أشد تضرعاً إىل هللا عز وجل وأشد انف
اصة حبيث بقي يقرأ هذه الصحيفة ما يكون عنده ذاك التأثري يف الدعاء اللهم إال أن يسلك طريقة خ

ديه يكون رافعاً الصحيفة بيديه وهو قد شدها إىل فوق فقد مثاًل إذا دعا وكما هو السنة أن يرفع ي
ا الرسول قرأها ثالث مرات يف خطبة اجلمعة حيصل يف هذا فائدة لكن لو كرر اللهم أغثنا اللهم أغثن

بتة عن الرسول عليه الصالة وهذه األدعية أيضاً رمبا يقال إهنا حتتاج إىل ختريج وحترير هل هي اث
 والسالم أو ال.

 ل: ابلنسبة لدعاء الناس أحياانً يدعون بشيء غري واقع؟السائ
غري واقع وهللا قد أنعم عليه بوجوده  الشيخ: ال تدعم إال بشيء واقع ألن اإلنسان إذا دعا بشيء
 صار هذا اعتداًء يف الدعاء لكن البد من أن يكون واقعاً.

 اء يقلنب العباءة؟السائل: هل النس



ا التكشف إذا حصل ُينع ألن هذا سنة والتكشف حمرم لكن إذا كانت الشيخ: نعم يقلنب العباءة وأم
واحلمد هلل عليهن ثياب ليست ثياب تربج فهذا النساء بعيدة يف طرف مصلى كبري وغالباً النساء 

 يشرع هلن.
بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوانك كما  القارئ: ويدعو هللا يف استقباله فيقول اللهم إنك أمرتنا

استجب لنا كما وعدتنا ألن عبد هللا بن زيد روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إىل أمرتنا ف
قبلة ودعا وحول رداءه وجعل األُين على األيسر واأليسر على األُين املصلى يستسقي فاستقبل ال

يف  عليه وسلم ال يرفع يديه يف شيء من الدعاء إال ويرفع يديه ألن أنساً قال كان النيب صلى هللا
 االستسقاء كان يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه متفق عليه.
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ى أحد ع يديه يف شيء من الدعاء بل هو حممول علالشيخ: هذا احلديث ليس على عمومه ال يرف
إما أن املراد ال يرفع يديه أمرين إما أن املعىن ال يرفع يديه يف شيء من الدعاء يعين يف حال اخلطبة و 

رفعاً كثريًا إال يف االستسقاء وكال الوجهني صحيح وحينئٍذ ال حنتاج إىل أن يقال إن هذا احلديث 
على الثالثني ثبتت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يرفع يديه يف  يعارضه أحاديث كثرية تزيد

ى أحد أمرين مها أن املعىن ال يرفع يديه يف الدعاء نقول ال حاجة وليس هناك تعارض بل حيمل عل
الدعاء حال اخلطبة إال يف االستسقاء وهلذا أنكر الصحابة رضي هللا عنهم على بشر بن مروان ملا رفع 

 اخلطبة يف غري االستسقاء أو يقال ال يرفع يديه رفعاً يبالغ فيه إال يف االستسقاء. يديه يف
شكروا هللا تعاىل وسألوه املزيد من فضله وإن صلوا ومل يسقوا القارئ: فإن سقوا قبل الصالة صلوا و 

 عادوا يف اليوم الثاين والثالث ألن هللا حيب امللحني يف الدعاء.
قوا قبل الصالة فإهنم يصلوهنا شكراً هلل فهذا غلط ال وجه له ألن صالة الشيخ: أما قوله ْفإن س

لة شدة فإذا سقوا قبل اخلروج فإهنم ال االستسقاء ليست صالة شكر بل صالة رهبة ودعاء وإزا
خيرجون وإن سقوا يف أثناء اخلروج يعين ملا وصلوا إىل املصلى نزل املطر فهنا حيتمل أن يقال يصلون 

جمليء إىل الصالة كان السبب موجودًا وحيتمل أن يقال ال يصلون بل يقول هلم اإلمام ألن ابتداء ا
عن سليمان عليه الصالة والسالم وإن كان ضعيفاً أنه خرج  انصرفوا فقد سقاان هللا تعاىل وما ذكر

يستسقي فرأى منلة مستلقية على ظهرها رافعة قوامها للسماء تقول اللهم إان خلق من خلقك فال 
نع عنا رزقك قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غريكم هذا األثر فيه ضعف كثري فيه مقال لكن إن صح مت



سقوا قبل أن خيرجوا فال خيرجون وإن سقوا بعد اخلروج فيحتمل أن فهو أصل ملا ذكران أهنم إذا 
 يصلوا وحيتمل أن ال يصلوا وهو األقرب.

 
 فصل
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أن يستسقي اإلمام يوم اجلمعة  ضرب أحدها مثل ما وصفنا والثاينالقارئ: واالستسقاء على ثالثة أ
 عليه وسلم خيطب فاستقبل على املنرب كما روى أنس أن رجاًل دخل يوم اجلمعة ورسول هللا صلى هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما مث قال اي رسول هللا هلكت األموال وتقطعت السبل فادعو هللا 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم يديه فقال )اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا( وذكر يغيثنا فرفع رسو 

ت ويستحب أن يقف يف أول املطر وخيرج ثيابه احلديث متفق عليه الثالث أن يدعو عقيب الصلوا
ليصيبها ملا روى أنس يف حديثه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينزل عن منربه حىت رأينا املطر 

 ادر عن حليته رواه البخاري.يتح
 الشيخ: املؤلف رمحه هللا بني أن االستسقاء يقع على ثالثة أوجه:

 الناس إىل املصلى ويصلون كما مر. الوجه األول صالة االستسقاء أن خيرج
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الوجه الثاين أن يستسقي يف خطبة اجلمعة ودليله ما ساقه املؤلف من حديث أنس بن مالك رضي هللا 
اي رسول هللا هلكت األموال ه قال دخل رجل يوم اجلمعة والنيب صلى هللا عليه وسلم خيطب فقال عن

وانقطعت السبل فادعو هللا يغيثنا فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم ودعا 
قزعة يعين ما فيها )اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا( قال أنس فو هللا ما يف السماء من سحاب وال 

ع من بيت وال دار سلع جبل معروف يف املدينة أتيت سحاب عام وال قطع من الغيم وما بيننا وبني سل
من قبله السحب فخرجت من ورائه سحابة مثل الرتس فارتفعت يف السماء فلما توسطت انتشرت 

حتادر املطر من حليته  ورعدت وبرقت وأمطرت والنيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب مل ينزل حىت
الرسول عليه الصالة والسالم أن يقصر اخلطبة وال يطيلها وهذا يعين أهنا بسرعة عظيمة ألن من عادة 



وهذه السحابة جاءت وانتشرت ورعدت وبرقت يعين بلحظات ال شك يف هذا مث أمطرت مث املطر 
ليه وسلم ويف هذا آية عظيمة نزل من العريش عريش املسجد حىت حتادر من حلية الرسول صلى هللا ع

شيئاً قال له كن فيكون وفيها آية للرسول عليه الصالة والسالم من آايت هللا عز وجل وأنه إذا أراد 
وأنه رسول هللا حقاً ألنه دعا هللا فأجابه والناس ينظرون وبقي املطر أسبوعاً كاماًل مث جاء رجل أو 

هتدم البناء فادعو هللا ُيسكها عنا فرفع النيب صلى هللا الرجل األول وقال اي رسول هللا غرق املال و 
لم يديه وقال )اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والضراب وبطون األودية ومنابت عليه وس

الشجر( وجعل يشري عليه الصالة والسالم فما يشري إىل انحية إال انفرجت وخرج الناس ُيشون يف 
 ئد عظيمة مجة نشري إىل شيء منها:الشمس ففي هذا احلديث فوا
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فمن ذلك أنه جيوز لإلنسان أن خياطب اإلمام وهو خيطب يوم اجلمعة ألن النيب صلى هللا عليه وعلى 
إمنا جيوز إذا كان هناك آله وسلم مل ينكر على هذا الرجل ولكن هل هذا جائز يف كل شيء؟ ال 

ال جيوز ألن األصل منع الكالم فيقتصر على ما ورد  مصلحة عامة أما إذا كان ملصلحة خاصة فإنه
كان ملصلحة عامة ومن ذلك لو أنه انقطع التيار الكهرابئي أو انقطع مساع امليكرفون   والذي ورد إمنا

 ن هذا مصلحة عامة.فلبعض اجلماعة أن يكلم اإلمام يقول إنه انقطع التيار أل
 خطبة اجلمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم ألن ومن فوائد هذا احلديث أن اإلنسان إذا استسقى يف

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما يف غري ذلك أي يف غري الدعاء هذا هو الذي وقع م
هم وهلذا أنكر الصحابة ابالستسقاء واالستصحاء فإنه ال يرفع يديه يف اخلطبة وال يرفع الناس أيدي

 ورفع يديه.على بشر بن مروان حني دعا يف خطبة اجلمعة 
القرينة قرينة الصدق ألن الرسول صلى ومن فوائد هذا احلديث تصديق خرب الواحد إذا احتفت به 

هللا عليه وسلم صدَّق هذا الرجل الذي قال هلكت األموال وانقطعت السبل ومل يقل نتأىن ونشوف 
ثل هذا اجلذب أو كاذب أو ما شابه ذلك ألن قرينة احلال تشهد بصدقه أواًل ألن م هل هو صادق

هذا الرجل أييت يدخل املسجد والناس يستمعون  ال خيفى على النيب عليه الصالة والسالم واثنياً كون
 اخلطبة والرسول خيطب مث يتجشم أن يتكلم هذا دليل على صدقه وأنه صادق.

الذي  ن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال يسأل منه الغوث يف األمرومن فوائد هذا احلديث أ
ا ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يقدر ال يقدر عليه ألن الرجل قال ادعو هللا يغيثنا ومل يقل أغثن



 أن يغيث يف هذا األمر لكن لو كان اإلنسان غريقاً يف ماء وحوله رجل فقال أغثين أغثين انقذين فإنه
 جيوز ألنه قادر عليه.
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سول عليه الصالة والسالم على  ى املخرفني الذين يقولون إن الر ومن فوائد هذا احلديث بطالن دعو 
والسالم ولكنهم على العكس كل شيء قدير فإهنم يف احلقيقة أرادوا هبذا رفع الرسول عليه الصالة 
 من ذلك ارتكبوا ما هنى عنه حيث هنى عن الغلو فيه وهم غلوا فيه.

عو هللا يغثنا مع أن الفعل املضارع مسبوق بطلب يف هذا إشكال يف قوله ادعو هللا يغيثنا ومل يقل اد
 صلى هللا عليه فلماذا مل جيزم؟ اجلواب واضح ألن هذا الفعل املضارع ليس جواابً للطلب إذ أن النيب

وسلم قد يدعو وال يغاثون ولو كان إذا دعا أغيثوا قطعاً لقال ادعو هللا يغثنا لكنه قال ادعو هللا مث 
 يغيثنا فبقي الفعل مرفوعاً.بني هذا املطلوب بقوله 

 ومن فوائد هذا احلديث تكرار الدعاء ثالاثً لقوله )اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا( وكان النيب
صلى هللا عليه وسلم إذا دعا دعا ثالاثً وإذا تكلم تكلم ثالاثً ليفهم عنه وإذا سلم سلم ثالاثً والتثليث 

 وارد كثريًا يف أشياء كثرية.
ئد هذا احلديث بيان قدرة هللا عز وجل حيث أنشأ هللا السحابة وأمطرت يف هذه املدة من فوا

علمه وعلى مسعه وعلى رمحته كل هذه من لوازم  القصرية فهي دليل على كمال قدرته جل وعال وعلى
إجابة هللا دعاء الرسول عليه الصالة والسالم لوال مسعه ما مسع الدعاء لوال علمه ما نشأت السحب 

 لكنه عامل قادر غين كرمي رحيم مسيع كل هذه من لوازم إجابة الدعاء.
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ومن فوائد هذا احلديث أيضاً آية للرسول عليه الصالة والسالم حيث أن هللا أجاب دعاءه هبذه 
ات هللا وسالمه عليه فهي آية السرعة العظيمة فلم ينزل من املنرب إال وقد حتادر املطر من حليته صلو 

ة على كذب املدعي كما يذكر عن مسيلمة الكذاب يقال إنه لة على صدقه وقد تكون اآلية دالدا
جاءه قوم يشكون إليه غور بئرهم فقال أخرجوا إيل فخرج إليهم وأعطوه ماًء منها فأداره يف فهمه مث 

فار البئر يف اء يعين هو يؤمل أنه يفور كما جمه يف البئر وفيها شيء من املاء فلما جمه فيها غار امل



ر ابلعكس هذه آية ال شك تدل على قدرة هللا لكن آية لتكذيب هذا الرجل ال احلديبية لكن األم
لتصديقه وكما جيئ إليه أيضاً بصيب قد متزق شعر رأسه فجيء إليه لعله ُيسح رأسه فينبت الشعر 

آية لكنها على عكس ما  ىت الشعر املوجود زال هذه أيضاً نبااتً طيباً قالوا إنه مسح رأسه لينبت فح
 آايت النيب عليه الصالة والسالم فهي على وفق ما يريد. يريد أما

ومن فوائد هذا احلديث يف البقية اليت مل يذكرها املؤلف جواز تكليم اخلطيب ابملصلحة العامة حيث 
 صلى هللا عليه وسلم.قال اي رسول هللا هتدم البناء وغرق املال فأقره النيب 
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ومن فوائده أيضاً اآلية العظيمة أن الرسول قال اللهم حوالينا وال علينا وجعل يشري إىل النواحي بيده 
يسمى قناة شهرًا كاماًل وفيه أيضاً  فيتفرق السحاب وصار املطر حول املدينة حىت سال الوادي الذي

ا والرسول عليه حسن تصرف الرسول عليه الصالة والسالم ألن الرجل قال ادعو هللا ُيسكها عن
ا وال الصالة والسالم مل يدعم هللا أن ُيسكها بل دعا هللا برفع الضرر وبقاء النفع ماذا قال )حوالين

ع الضرر فأجاب السائل بغري ما يتوقع ألن املصلحة يف علينا( )حوالينا( بقاء النفع )وال علينا( دف
خبالف ما يتوقع مث إن يف دعاء  ذلك وهذا يسمى عند البالغني أسلوب احلكيم أن جياب السائل

األودية ومنابت الرسول عليه الصالة والسالم أيضاً مالحظة مهمة قال على اآلكام والضراب وبطون 
 على السباخ واملدينة كما تعرفون فيها سباخ بل قال )اللهم الشجر ما قال حوالينا وال علينا حىت

بعد تعميم )على اآلكام والضراب وبطون األودية حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام( وهذا ختصيص 
دية الشعبان منابت الشجر ومنابت الشجر( اآلكام اجلبال الضراب الروايب الصغرية بطون األو 

 فيها الشجر. األراضي الرايض اليت ينبت
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عليه  أما الوجه الثالث فيقول أن يدعو عقب الصلوات وهذا ال حيضرين اآلن دليل له لكن الرسول
و هللا ابلغيث فقال )اللهم الصالة والسالم كان مرة يف انحية من املدينة فجاءه رجل يسأله أن يدع

أغثنا حىت يقوم فالن فيسد ثعلب مربده إبزاره( ثعلب املربد يعين الذي يدخل معه املاء كان املربد 
السماء وأمطرت  وهو جممع الزرع كان حموطاً وكان فيه فتحة للماء كما هو املعروف فأمطرت



ه الصالة والسالم سأل هللا السقيا وأمطرت وخاف الناس فجاؤوا هلذا الرجل وقالوا إن الرسول علي
حىت تقوم وتسد ثعلب مربدك إبزارك قم املطر ضران فقام الرجل فسد ثعلب مربده إبزاره فوقفت 

هذه السؤال يف حال  السماء سبحان هللا هذه من آايت هللا أيضاً مث إن هناك أيضاً مواضع غري
طرار إىل نزول الغيث ألنه كلما كان السجود يف آخر الليل والسؤال عندما يشعر اإلنسان ابالض

اإلنسان يف ضرورة كانت إجابة الدعاء أقرب حىت الكافر الذي هو كافر ويعلم هللا أنه سيكفر إذا 
يَـهمْم َمْوٌج َكالظُّ  نَي لَهم الدِّيَن( فينجيهم.دعا هللا يف حال الضرورة أجابه )َوإَِّذا َغشِّ  َللِّ َدَعوما اَّللََّ خممْلِّصِّ
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مث ذكر املؤلف أنه يستحب أن يقف يف أول املطر وخيرج ثيابه ليصيبها ملا روى أنس رضي هللا عنه يف 
حديثه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينزل عن منربه حىت رأينا املطر يتحادر من حليته واالستدالل 

ى املنرب حىت ينزل املطر ذا احلديث فيه نظر ألن الرسول عليه الصالة والسالم مل يتقصد أن يبقى علهب
على رأسه وحليته لكن هناك أدلة أخرى فإن الرسول عليه الصالة والسالم إذا نزل املطر حسر عن 

وقوله يف  ثوبه حىت يصيب بدنه ويقول )إنه حديث عهد بربه( يعين خلق اآلن هذا الذي يستدل به
أ املطر؟ املراد الثاين والفوائد اليت يف أول املطر هل املراد يف أول مطرة أتيت يف السنة أو أول ما يبد

حديث أنس مل نستوعبها ال تظنوا أن ما ذكرانه هو كل الفوائد يوجد فوائد كثرية ومنها بل من املهم 
حلية وهو كذلك وكان عظيم اللحية  منها اختاذ شعر اللحية وأن الرسول عليه الصالة والسالم ذو

 ته وهو يقرأ يف الصالة تتحرك اللهم صلِّّ وسلم عليه.عليه الصالة والسالم كثة وكانت ترى حلي
 

 فصل
القارئ: فإن كثر املطر حبيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حىت خيف منها استحب أن يدعو هللا 

معة إىل اجلمعة فجاء رجل إىل النيب صلى هللا تعاىل أن خيففه ألن يف حديث أنس قال فمطران من اجل
 هتدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت املواشي فقال رسول هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم )اللهم على ظهور اجلبال واآلكام وبطون األودية ومنابت الشجر( فاجنابت عن 
ْذاَن إِّْن املدينة اجنياب الثوب متفق عليه ويف حديث  آخر )اللهم حوالينا وال علينا ويقول )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ

 يَنا َأْو َأْخطَْأاَن( اآلية.َنسِّ 



ْلَنا َما ال طَاقََة لََنا بِّهِّ( وهذا هو املقصود لكن كأن املؤلف  الشيخ: وغريه ذكر أنه يقرأ )رَبَـَّنا َوال حتمَمِّّ
 رمحه هللا استحب أن تقرأ اآلية كلها.

(2/294) 

 

 )كتاب اجلنائز(
 الشيخ: على ما هي عليه.

القارئ: فإن كثر املطر حبيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حىت خيف منها استحب أن يدعو هللا 
 تعاىل.

 وهذه مجع فيكون يدعو ضمريها ضمري مجع.الشيخ: ألنه قال يضرهم 
ران من اجلمعة إىل اجلمعة القارئ: استحب أن يدعو هللا تعاىل أن خيففه ألن يف حديث أنس قال فمط

لسبل وهلكت فجاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا هتدمت البيوت وتقطعت ا
)اللهم على ظهور اجلبال واآلكام وبطون األودية  املواشي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ويف حديث آخر )اللهم حوالينا وال  ومنابت الشجر( فاجنابت عن املدينة اجنياب الثوب( متفق عليه
يَنا َأْو َأْخطَْأانَ  ْذاَن إِّْن َنسِّ  ( اآلية.علينا( ويقول )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ

ْلَنا َما ال طَاقََة لََنا بِّهِّ( وهذا هو املقصود لكن كأن املؤلف الشيخ: وغريه ذكر أنه يقرأ )رَبَـَّنا َوال حتمَ  مِّّ
ها وينبغي لإلنسان إذا استشهد آبية وكان حمل االستشهاد يف آخرها رمحه هللا استحب أن تمقرأ اآلية كل

 أن ال يقول اآلية بل أييت مبحل الشاهد.
 كتاب اجلنائز

 عدادم له.القارئ: يستحب اإلكثار من ذكر املوت واإلست

(2/295) 

 

واحد ومنهم الشيخ: قوله كتاب اجلنائز اجلنائز مجع جنازة فمن اللغويني من قال جنازة وجنازة مبعىن 
يت واجلِّنازة ما حيمل عليه وهذا له وجهة نظر ألن اجلنازة ابلفتح حركته عليا من فرق وقال اجلَنازة امل

فكانت لألعلى واجلنازة ابلكسر حركتها سفلى فكانت لألسفل وعلى هذا فتقول صليت على اجلنازة 
حب اإلكثار من ذكر املوت وال تقول صليت على اجلنازة ألن اجلنازة هي النعش وقول املؤلف يست



ن النيب عليه الصالة والسالم حبديث فيه نظر )أكثروا من ذكر هاذم اللذات املوت( وهل ألنه ورد ع
املراد ذكره أي تذكره حبيث أن اإلنسان يتذكر هذا بنفسه أو ذكره بني الناس إذا صح احلديث فهو 

هل هي مناسب أن يتكلم ابملوت أو  عام لكن ذكره بني الناس جيب على اإلنسان أن يالحظ احلال
 مناسب قد ال يكون من املناسب أن يتذكر املوت يف حفل عرس مثاًل أو ما أشبه ذلك فاإلنسان غري

يذكر غريه ابملوت إذا اقتضت احلال هذا أما االستعداد له فنعم يسن االستعداد له وقد جيب فيما 
ن نوع عليه وما أشبه ذلك فاالستعداد نوعا جيب على اإلنسان أداؤه كالديون والعبادات الواجبة
 واجب ونوع مستحب حسب ما يستعد به للموت.

 
القارئ: فإذا مرض استحب عيادته ملا روى الرباء قال أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابتباع 

 اجلنازة وعيادة املريض متفق عليه.

(2/296) 

 

فرض كفاية وأنه إذا مل يقم هبا من يكفي وجب الشيخ: وقوله استحب الصحيح أن عيادة املريض 
نا أن نعرف أن أخينا على املسلمني عيادة أخيهم ألهنا من حقوق املسلم على املسلم وكيف يليق ب

مريض يف بيته وال يعوده أحد منا فالصواب أن عيادة املريض فرض كفاية وأنه إذا كان املريض ذا رحم 
وقول املؤلف عيادة املريض ظاهره العموم لكن ينبغي أن يقيد  فعيادته فرض عني ألهنا من صلة الرحم

يضاً مرضاً سهاًل كوجع الضرس وحنو ذلك ابلعيادة يف مرض جرت العادة ابلعيادة فيه أما لو كان مر 
فإنه ال يعاد ألن الغالب أنه ال ينحبس يف بيته ولو قيل بضابط أنه يسن عيادة املريض الذي اقتضى 

 لبيت لكان هذا ضابطاً جيداً.مرضه أن ينحبس يف ا
لى التوبة القارئ: فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النيب صلى هللا عليه وسلم وحيثه ع

ويرغبه يف الوصية ويذكر له ما روى ابن عمر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ما 
 إال ووصيته مكتوبة عنده( متفق عليه.حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصي فيه 

(2/297) 

 



الشيخ: هذا مما يسن لعائد املريض أن يسأل املريض عن حاله كيف أنت؟ ويسأل كيف تصلي؟ كيف 
وسأله كيف تصلي  تتطهر؟ ألنه قد خيفى على بعض املرضى فرجل عاد مريضاً وقال له كيف حالك؟

وأان أمجع بني الظهر والعصر وأقصر فقوله أمجع هذا  قال نسأل هللا أن يتجاوز عنا يل مخسة عشر يوم
ه اجلمع إذا شق عليه اإلفراد لكن أقصر ال حيل له فقال له صاحبه كيف تقصر وأنت صحيح حيل ل

القصر هذا ظنه وهذه القاعدة  يف البلد قال املريض أليست القاعدة أن كل من جاز له اجلمع جاز له 
نا جنمع يف حال املطر والربد الشديد وما أشبه ذلك وال نقصر كل عامي يعرف أهنا ليست قاعدة ألن

قول إنه ينبغي أن يسأل عن حاله كيف تصلي وكيف تتطهر؟ وخيربه مبا جيب عليه كذلك قوله يرقيه فأ
ض أنه متشوف لذلك وقوله أيضاً ببعض رقى يعين يقرأ عليه وهذا يستحب أو يتأكد إذا رأى من املري

حيثه على سلم صحيح فإن خري الرقى رقى حممد عليه الصالة والسالم وقوله و النيب صلى هللا عليه و 
التوبة صحيح لكن مع تنفيسه له يف األجل فال يقول تب إىل هللا ترى رجليك ابلقرب ويضيق عليه ال 

 عبادة من أجل العبادات واإلنسان خطاء فكل بين آدم ولكن حيثه على التوبة ويقول التوبة إىل هللا
ا إذا كان هذا الرجل ري اخلطائني التوابون وما أشبه ذلك وكذلك الوصية يذكره ال سيمخطاء وخ

معروفاً أبنه يستدين من الناس ويستقرض وله معامالت فهنا يتأكد أن يذكره لكن إذا قال قائل إذا  
رضاً حلديث انزعج وخاف فهل حندثه أو ندعه ألنه رمبا يزيده كالمنا مكان املريض إذا حمدِّث هبذا ا

 ألن الناس ليسوا على مستوى واحد فهل نذكره؟

(2/298) 

 

نقول أما ما جيب التذكري فيه فإنه قد يتوجه أن نذكره حىت وإن اراتع يعين مثل أن يكون اإلنسان له 
يد عن أن يشعر أبن املعىن أنه دان مداخالت بني الناس ونعرف أن عليه ديوانً فنذكره لكن أبسلوب بع

واشرتي كفنه وحفر قربه  األجل ما هو يف املرض كم من إنسان مرض وقرب نعشه أجله مث إن دنو
وعافاه هللا عز وجل وكم من إنسان صحيح ليس فيه أدىن مرض مث ُيوت أليس كذلك؟ فممكن أن 

 ية.اإلنسان أييت أبسلوب ينفس هلذا املريض يف األجل ويذكره الوص
 

 فصل
 فيمن يلي املريض

ه وإذا رآه منزواًل به املريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربالقارئ: ويستحب أن يلي 



تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماًء أو شرااب ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول ال إله إال هللا مرة لقول 
ه إال هللا( رواه مسلم ويكون ذلك يف لطف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )لقنوا مواتكم ال إل

قينه لتكون آخر كالمه لقول رسول هللا وال يكرر عليه فيضجره إال أن يتكلم بشيء فيعيد تلومداراة 
 صلى هللا عليه وسلم )من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة( رواه أبو داود.

(2/299) 

 

 ألن الشيخ: هذا أيضاً مما ينبغي مالحظته أن ُيرض املريض أقرب الناس إليه وأشدهم حنوًا وعطفاً 
نه قد نزل به فإنه كما يقول هذا مما يزيد يف صحته وخيفف عليه املرض واألمل والقلق وإذا رأى أ

املؤلف يستحب فيه أفعال وأقوال األفعال أن يتعاهد بل حلقه مباء ألن ريقه ينشف وكذلك شفتاه 
ه بال إله إال هللا أو تندى مباء ليسهل عليه النطق ويلقنه ال إله إال هللا لكن كيف التلقني؟ هل أيمر 

الثاين ألنه رمبا إذا أمره مع ضيق نفسه يف تلك ينطق بال إله إال هللا عنده بصوت يسمعه؟ اجلواب 
احلال رمبا يكره هذا أو يقول ال أنت أتمرين أو ما أشبه ذلك فإذا ذكر هللا عنده بصوت يسمعه انتبه 

ليه الصالة والسالم لعمه أيب طالب وهو وصار هذا تلقيناً فإن قيل ما اجلواب عن قول الرسول ع
كلمة أحاج لك هبا عند هللا(؟ اجلواب سهل أن أاب طالب كان كافراً   حمتضر )اي عم قل ال إله إال هللا

وأشد ما خيشى أن يقول أبو طالب ال وإذا قال ال مل يزد عليه األمر ألنه كان كافرًا إن نطق هبا فهي  
ق هبا وهلذا كان آخر ما قال والعياذ ابهلل أنه على ملة عبد كسب وإن مل ينطق هبا فهو غري انط

رجلني كاان عنده قاال له أترغب عن ملة عبد املطلب؟ وإذا قال الذي ُيرضه ال إله  املطلب بسبب
إال هللا ونطق احملتضر وقال ال إله إال هللا هل يعيد؟ ال ال يعيد ما دام هذا آخر كالمه ال يعيد لكن لو 

لك فليعد ألن أبي كالم فإنه يعيد حىت لو قال اي رابه أو أشكو إىل هللا أو ما أشبه ذ تكلم احملتضر
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من كان آخر كالمه ال إله إال هللا(.

 
القارئ: ويقرأ عنده سورة يس ليخفف عنه ملا روى معقل بن يسار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 مواتكم( رواه أبو داود.قال )اقرأوا يس على 

(2/300) 

 



الشيخ: هذا احلديث ضعفه كثري من أهل العلم وقال إنه ال يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومن 
وعللوا ذلك أبن يس فيها حسنه قال إنه تقرأ يس على احملتضر وليس على امليت الذي نزعت روحه 

يَـْوَم َل اَي لَْيَت قـَْومِّي يـَْعَلمموَن( وفيها )إِّنَّ َأْصَحاَب اجْلَنَّةِّ الْ ترغيب وترهيب ففيها )قِّيَل اْدخملِّ اجْلَنََّة قَا
 )َفسمْبَحاَن ( همْم َوَأْزَواجمهمْم يفِّ ظِّالٍل َعَلى اأْلَرَائِّكِّ ممتَّكِّئموَن( ويف آخرها أيضاً 55يفِّ شمغمٍل فَاكِّهموَن )

عموَن( وإذا أحس اإلنسان احملتضر أبنه سريجع إىل هللا عز وجل الَّذِّي بَِّيدِّهِّ َمَلكموتم كملِّّ َشْيٍء َوإِّلَْيهِّ تـمْرجَ 
_ نسأل هللا أن جيعلين وإايكم من هؤالء _ فإنه سوف يفرح وهتون عليه الدنيا ألنه يقول  وعنده إُيان

 من أمي وأيب فال يتكدر وقراءهتا إن شاء هللا ال أبس هبا إن كان أان أرجع إىل ريب الذي هو أرحم يب
ا؟ حيحاً فهذا املطلوب وإن مل يكن صحيحاً فهي خري ولكن هل يقرؤها جهراً أو سر احلديث ص

يقرأها حبيث يسمع احملتضر ال جيهر اجلهر الذي يزعجه وال يسر السر الذي ال يسمعه ألنه إذا قرأها 
يستفد منها شيئاً ومل تتحرك هلا نفسه وإن قرأها بصوت مرتفع رمبا يزعجه  على وجه ال يسمعه مل

 قلقه.وي
ه قال وجهوين وألن خري القارئ: ويوجهه إىل القبلة كتوجيهه يف الصالة ألن حذيفة رضي هللا عن

 اجملالس ما استقبل به القبلة.

(2/301) 

 

الشيخ: هذه يف النفس منها شيء أنه يسن أن يوجه إىل القبلة ألن النيب عليه الصالة والسالم حضر 
أهنم يتقصدون أو يتعمدون  الصالة والسالم مات ومل ينقل أاب سلمة ووجده ميتاً وهو نفسه عليه

توجيهه إىل القبلة مث هذا األثر عن حذيفة رضي هللا عنه حيتاج إىل نظر يف صحته فإذا صح فهو عمل 
صحايب وإذا كانت السنة مل ترد به فال يعمل به كما مل نعمل حبديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه 

زور ويقسم حلمها فإننا نقول هذا ليس أن يقيموا عنده قدر ما تنحر جحني أمر أهله إذا دفنوه 
 بصحيح وهذا اجتهاد منه وهدي النيب صلى هللا عليه وسلم أكمل من هديه.

 السائل: هل يطلب من الشخص الذي عند احملتضر أن يقرأ سورة يس؟
حلديث وإن كان الشيخ: على رأي من يرى أن احلديث حسن يكون سنة ولكين أقول إن ذكر هذا ا

احلمد هلل نفعله فإن كان صحيحاً فهذا املطلوب وإال فال يضر إن شاء هللا وقد ذكران فيه نظر فيقال 
لكم قاعدة ذكرها صاحب النكت على احملرر قال إن النهي إذا كان يف حديث ضعيف حيمل على 

 الكراهة واألمر حيمل على االستحباب.



 
ه إال هللا فقط أو يقال له ال إله إال هللا له إال هللا هل يقال له ال إلالسائل: ماكيفية تلقني امليت ال إ

 وحده ال شريك له إىل آخره؟
 الشيخ: يكفي ال إله إال هللا.

 السائل: وهل يزاد حممد رسول هللا؟
 الشيخ: ال.

 
 فصل

 يف جتهيز امليت
لى هللا عليه وسلم )إذا القارئ: فإذا مات أغمض عينيه ملا روى شداد بن أوس قال قال رسول هللا ص

مواتكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح( من املسند وألنه إذا مل تغمض عيناه بقيتا  حضرمت
 مفتوحتني فيقبح منظره.
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الشيخ: لو أن املؤلف استدل حبديث أيب سلمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على أيب سلمة 
ض اتبعه البصر( يعين ليه الصالة والسالم وقال )إن الروح إذا قبوقد شخص بصره فأغمض عينيه ع

أن البصر يبقى ضوء اإلبصار فيه بعد أن خترج الروح وهذا شيء شهد به الطب احلديث فكنا نظن 
أنه إذا خرجت الروح مع اجلسد كل شيء بطل لكن ال يبطل والبصر يبقى ينظر هذه الروح اليت 

يرى وهلذا  الروح جسم وليست معىن أو وصفاً بل هي جسم خرجت منه ويف هذا دليل على أن
تكفن ابلكفن الذي تنزل به املالئكة من السماء فيغمض عينيه ملا ذكر املؤلف من احلديث إذا صح 
وألن النيب صلى هللا عليه وسلم أغمض عيين أيب سلمة رضي هللا عنه ولئال يقبح منظره عند التغسيل 

در ابلتغميض حىت ال يربد اجلسم مفتوحة للهوام يف القرب ففيها فوائد ويبا والتكفني ولئال تكون األعني
 ألنه إذا برد صعب فيبادر بذلك.

القارئ: ويشد حليته بعصابة عريضة جيمع حلييه مث يشدها على رأسه لئال ينفتح فوه فيقبح منظره 
 هللا عليه وسلم. ويدخل فيه ماء الغسل ويقول الذي يغمضه بسم هللا وعلى ملة رسول هللا صلى

كونه إذا أغمضه يقول بسم هللا وعلى ملة رسول هللا فيه نظر ألن ذلك مل   الشيخ: هذا فيه نظر يعين



 ينقل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال من قوله وال من فعله.
 

 القارئ: ويلني مفاصله ألنه أسهل يف الَغسل ولئال تبقى جافة فال ُيكن تكفينه.
عضديه إىل صدره مث ُيد اليد مث يعود وُيد تليني املفاصل أن يرد ذراعيه إىل عضديه و  الشيخ: كيفية

وذلك ألهنا إذا بردت األعصاب بقيت على ما هي عليه أحياانً أتيت جنازة تكون ماتت وليس عندها 
 أحد وقد قبض فخذيه إىل بطنه فتأيت هكذا منعقدة ألهنا إذا بردت األعصاب مل ُيكن أن تلني.

البطن مث ُيدها مرتني أو ثالاثً حىت تلني ليسهل تغسيله الرجل يرد الساق إىل الفخذ مث الفخذ إىل  ويف
 ويبقى منظره ممدوداً.

 القارئ: وخيلع ثيابه لئال حيمى جسمه فيسرع إليه التغري والفساد.
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ا أجنرد رسول هللا صلى الشيخ: وأيضاً الصحابة ملا تويف الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قالو 
ابه ويغطيه فيسجى بشيء يكون رع يف خلع ثيهللا عليه وسلم كما جنرد مواتان؟ فإذا مات فإنه يس

 ساترًا له حىت حيضر املاء وما يرتتب على غسله مث ينقل إىل سرير غسله ويغسل.
نه حديدة لئال القارئ: وجيعل على سرير أو لوح حىت ال تصيبه نداوة األرض فتغريه ويرتك على بط

 ينتفخ بطنه وإن مل يكن فطني مبلول.
متنع الورم واالنتفاخ فاالنتفاخ البد أن ينتفخ حىت لو كان عليه الشيخ: هذا فيه نظر ألن احلديدة ال 

حديدة وإن وضع حديدة ثقيلة جدًا فليس مبناسب وكذلك الطني ليس مبناسب لكن يغين عن ذلك  
 جيفة عند أهله. كله اإلسراع يف جتهيزه لئال يبقى

متفق عليه ويسارع يف القارئ: ويسجى بثوب ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجي بربد حربة 
جتهيزه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إين ألرى طلحة قد حدث فيه املوت فآذنوين به وعجلوا 

 فإنه ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله( رواه أبو داود.
سعديك الشيخ: ظهراين هذا مثىن غري مراد واملراد ظهر أهله لكن هكذا جاء يف اللغة مثل لبيك و 

 وما أشبهه.
القارئ: وإن شمّك يف موته انتظر به حىت يتيقن موته ابخنساف صمدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه 

 واسرتخاء رجليه.



حىت يتيقن موته وله عالمات منها يقول الشيخ: إن شك يف موته أبن مات حبادث أو بغتة فإنه ينتظر 
ف ألن اللحيني تنفصل فإذا انفصلت اللحيني املؤلف رمحه هللا اخنساف الصدغني الصدغ هذا ينخس

من العظم الناتئ اخنسفت وكذلك أيضاً ميل أنفه إذا مات اإلنسان مال أنفه والثالث انفصال كفيه 
دة ابلذراع فإذا مات ارختت وانفصلت وابن تنفصل عن الذراعني وتنفصل الكف ألهنا اآلن مشدو 

ما تقف هي اآلن وهلل احلكمة يعين مشدودة لكن  االنفصال كذلك اسرتخاء رجليه فالقدمني تسرتخي
 إذا مات
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اسرتخت وحدثنا شيخنا أن رجاًل طبيباً مروا جبنازة من عنده وإذا قدما امليت واقفة غري رخية فقال 
 ُيت فقالوا ما الدليل قال ألن رجليه وا إنه مات وسنذهب ندفنه قال أنزلوه إنه ملأنزلوا هذا امليت قال

مل تسرتخي فهذا دليل على أنه فيه روح ولكن يقوله غلبت عليه الربودة ألن الطبائع األربع الربودة 
واحلرارة والرطوبة واليبوسة إذا مل تكن متكافئة اعتلت الصحة يقول فجاء بسوط وجعل يضربه يف 

به إىل بيته والشيء هذا حدثنا به شيخنا رمحه هللا عبد مواضع معينة حىت محي مث حترك فقال ارجعوا 
 الرمحن بن سعدي وهذا يدل على أن اسرتخاء الرجلني من عالمات املوت.

القارئ: وال أبس ابالنتظار هبا قدر ما جيتمع هلا مجاعة ما مل خيف عليه أو يشق على الناس ويسارع يف 
قال )نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه(  دينه ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلمقضاء 

وهذا حديث حسن فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه ملا روي أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم أيت جبنازة فسأل هل عليه دين قالوا نعم ديناران فلم يصل عليه فقال أبو قتادة مها علي اي 

املسارعة يف تفريق وصيته ليتعجل ثواهبا جبرايهنا على رسول هللا فصلى عليه رواه النسائي وتستحب 
 املوصى له.
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الشيخ: إذن اإلسراع يف قضاء الدين واجب وال حيل للورثه أن يتفكهوا مبا خلفه امليت وعليه دين وال 
ضي أو عقارات وقالوا ننتظر هبا حىت مليت أراحيل هلم أيضاً أن ينتظروا زايدة األمثان كما لو خلف ا

يزيد السعر فإن هذا حرام عليهم والواجب أن يبادروا واإلنسان العاقل إذا عرف أن النيب صلى هللا 



عليه وعلى آله وسلم مل يصل على من عليه الدين حيذر من الدين قليله وكثريه وال يكون كصاحب 
ع أنه ُيكن أن جيد سيارة بعشرين ألف أو أبقل ألن ة آالف مالسيارة اليت اشرتاها مبائة ألف ومثاني

هذا من السفه لكن مع األسف أن الديون صارت اآلن عند الناس من أسهل ما يكون حىت أن 
اإلنسان أحياانً يقدم لك ورقة وإذا فيها أربعة ماليني أو مخسة ماليني نسأل هللا العافية أكثر الناس أو  

كان النيب عليه الصالة والسالم مل يرشد الرجل احملتاج للزواج أن   غلط إذا كثري منهم ال يبايل وهذا
يستقرض مهر للزوجة فما ابلك أبن يتدين اإلنسان أو يستقرض ألمور كمالية ال حاجة هلا إطالقاً 
والرجل الذي قال ال أجد وال خامت من حديد هل قال له استقرض؟ ال ما قال له استقرض مع أنه 

دراهم ويعطيه إايها لكن مل يرشده هلذا وجتد الناس اآلن نسأل هللا العافية ال رض عشرة ُيكن أن يستق
يهتمون إطالقاً ابلدين هذا مع أن الورثة كثري منهم ال خياف هللا وال يرحم امليت يتفكه ابملال املخلف 

إن  لدين حىتأو ينتظر زايدة األمثان أو ما أشبه ذلك وكل هذا حرام والواجب املسارعة يف قضاء ا
العلماء قالوا ينبغي أن ال يصلى عليه حىت يقضى دينه ألن الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  
كان يسأل عند الصالة هل عليه دين أم ال واستدل هبذه القصة على أن امليت ال يقضى دينه من 

يكون عنده  ت الزكاةالزكاة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان عنده زكوات ال شك من أول ما فرض
 زكوات ومل يتحملها عليه الصالة والسالم ولكن ملا فتح هللا عليه وأفاء هللا
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عليه وكثرت األموال عنده صار يتحملها وهذا هو الذي عليه مجهور العلماء بل حكاه ابن عبد الرب 
يح أنه ال إمجاع يف املسألة لصحن اوأبو عبيد إمجاعاً أنه ال جتزئ الزكاة يف قضاء الدين على امليت لك

ففيها وجه أنه جيوز ولكن الراجح أنه ال جيزئ أما اإلسراع يف تفريق الوصية فالعلماء رمحهم هللا ال 
يعرفون وصاايان اآلن، وصاايان اآلن يكون فيها عقار وغالب الوصااي وال سيما وصااي األولني غالبها 

 يف األول تكون وصااي معينة لشخص معني إذا صاايالو أضحية وعشاء يف رمضان هذا غالبها لكن 
مت فأعطوا فالانً كذا من الدراهم كذا من األموال ولذلك ُيكن أن يسارع يف إنفاذ الوصية قبل 

 الدفن أما وصاايان اآلن فاألمر فيها خمتلف.
 السائل: ما حكم أتخري اجلنازة يعين عدم الصالة عليها ملدة يوم فقط من أجل حضور بعض

 رب؟قااأل
الشيخ: أما التأخري اليسري كالساعة والساعتني ال أبس وأما التأخري يوماً أو يومني وبعضهم أكثر من 



يومني يكون مثاًل ابنه أو أخوه يف بالد بعيدة ويؤخر فهذا ال جيوز ألن يف ذلك إضرارًا على امليت 
كن أن يصل إليه نعيم اجلنة  ُيوال وامليت إذا كان مؤمناً يقول قدموين قدموين مث هو قد بشر ابجلنة

 حىت يدفن فيكون يف هذا جناية عليه.
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فإن قال قائل أليس النيب صلوات هللا وسالمه عليه تويف يوم االثنني ودفن ليلة األربعاء قلنا بلى لكن 
رض من وجود خليفة بينها على ظهر األالصحابة أخروا ذلك حىت ينصبوا خليفة بعده لئال ختلو األمة 

أاب بكر رضي هللا عنه هذا من وجه ومن وجه آخر أن الصحابة كانوا أيتون  وهلذا مل يدفنوه حىت ابيعوا
إليه يصلون عليه أرسااًل بال إمام يعين صلوا عليه بدون إمام ألنه صلوات هللا وسالمه عليه هو اإلمام 

وحده وصلى عليه حىت النساء الرجالن والثالثة كل يصلي عليه فكان أييت الرجل يصلي عليه وحده و 
يستدعي أن يتأخر دفنه لكن هذه العلة األخرية علة فيها نظر إذ ُيكن االستغناء عن الصالة  وهذا

عليه حاضراً بعد الدفن ولكن جياب عن ذلك أبن الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الدفن 
أن  كل حال األمر الذي هو ظاهر جداً بيته ليس ظاهرًا لكل أحد وعلى   فيها صعوبة ألنه دفن يف

 النيب صلى هللا عليه وسلم أتخر الصحابة يف دفنه حىت ال ختلو األمة من خليفة بعده وهذا أمر ظاهر.
مسألة: إذا كنت تريد أن تقضي ديناً عن حي فسواء أعطيته ودفعه هو أو ذهبت أنت إىل غرُيه 

 جائز.وأوفيت عنه كله 
 ين عن امليت؟السائل: ما مثال قضاء الد

عليه ألف رايل وليس له تركة فذهب رجل من الناس إىل دائنه وقال هذه ألف الشيخ: إنسان ميت 
 رايل عن فالن من الزكاة فهذا ال جيوز أما لو كانت صدقة تطوع فال أبس.

 
اليت يستقرضها الرجل من السائل: هل يدخل حتت الدين الذي ُينع الصالة على امليت القروض 

 العقارية.البنوك 
ك تدخل يف ذلك إال إذا خلف وفاًء فإذا خلف وفاًء فال أبس واملراد إذا الشيخ: نعم ما فيها ش

خلف وفاًء عن أقساط حلت عليه من قبل أما إذا كان أوىف كل األقساط فإن بقية األقساط تكون 
 على الورثة ألهنم هم الذين آل إليهم البيت.



 سائل: وهل حياسب على الباقي؟ال
 ن البيت انتقل عنه اآلن والبيت مرهون فيه أتمني.شيخ: ال ما حياسب على الباقي ألال

(2/308) 

 

السائل: يف البحرين أصبح عندان عادة يف كل مرة أييت أانس متأخرون فيصلون على القرب ليس عمدًا 
 أبس ولكن ال يدركون صالة اجلنازة فيأتون ويصلون على القرب فهل يف هذا

سنة مطلقة الصالة على القرب لكن من كان فيه نفع للمسلمني أو رك هللا فيك ليس بالشيخ: هو اب
غناء للمسلمني فهذا يصلى على قربه كما صلى النيب صلى هللا عليه وسلم على قرب اليت كانت تقم 

ج للمقربة كل يوم املسجد أو كان إنساانً قريباً لك فرتيد أن تشفي نفسك ابلصالة عليه أما كونك ختر 
 اليوم أو أمس فهذا ليس مبشروع.وتصلي على من دفن 

السائل: هناك مشروع عند األخوة حبيث إذا كانت هناك جنازة يتصل جبميع األخوة لكي من يرغب 
 أن أييت اجلنازة حيضر ولذلك يتكرر وجود األخوة تقريباً يومياً عند اجلنازة.

والنعي الذي ورد النهي  ني عليه ال أبس بهس ألجل يكثر املصلالشيخ: ال أبس هبذا يعين إخبار النا
 عنه النعي بعد الدفن أما قبل فال أبس أن يعلم الناس من أجل أن يكثر عدد املصلني عليه.

 
 ابب غسل امليت

القارئ: وهو فرض على الكفاية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف الذي وقصته انقته )اغسلوه 
ألن أاب بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته  من أوصي إليه بذلكأوىل الناس بغسله مباء وسدر( و 

أمساء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله حممد بن سريين ففعل وألنه حق للميت 
 فقدم وصيه فيه على غريه كتفريق ثلثه.

كل   حيب أن يطلع عليهاالشيخ: فيه أيضاً تعليل اثلث مهم وهو أن امليت قد يكون فيه أشياء ال 
ن يطلع عليها إال شخص أيمتنه فيوصي أن يغسله فالن، رابعاً ألن امليت حيب أن أحد وال حيب أ

يغسله من كان أعبد هلل وأطوع هلل فيختار شخصاً معينا ففي هذا احلكم أثر ونظر يعين آاثر ونظر 
 صحيح يف أنه يقدم يف
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هللا عنه جواز تغسيل املرأة زوجها بعد موته تغسيل امليت من أوصى ويف أثر أيب بكر الصديق رضي 
لفرقة بينهما وأعظم فرقة؟ قلنا بلى لكن آاثر النكاح ابقية من وجوب ال قائل أليس قد وقعت افإن ق

 العدة وثبوت املرياث وغري هذا فلذلك جاز للرجل أن يغسل امرأته وللمرأة أن تغسل زوجها.
لرجل أبوه مث ابنه وإن نزل مث األقرب فاألقرب من القارئ: فإن مل يكن له وصي فأوالهم بغسل ا

ي أرحامه مث األجانب ألهنم أوىل الناس ابلصالة عليه وأوالهم بغسل املرأة عصباته مث الرجال من ذو 
 أمها مث جدهتا مث ابنتها مث األقرب فاألقرب مث األجانب.

أبمر مهم وهو أعلم الناس بكيفية  الشيخ: ولكن كل هذه الرتتيبات اليت قاهلا املؤلف رمحه هللا مسبوقة
يعين بعد الوصي يقدم أعلم الناس أبحكام التغسيل   التغسيل هذا مقدم على كل هذه األولوايت

كقول الرسول عليه الصالة والسالم )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا( فإذا قدر أن يف هؤالء الذين 
افظة على التغسيل أوىل من التقدمي وال رتبهم املؤلف من ال حيسن التغسيل فإنه ال يقدم ألن احمل

 الوصي. يستثىن من هذا إال شيء واحد وهو
القارئ: وجيوز للمرأة غسل زوجها بال خالف حلديث أيب بكر ولقول عائشة )لو استقبلنا من أمران ما 

رمها استدبران ما غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال نساؤه( ويف غسل الرجل امرأته روايتان أشه
وكفنتك( رواه ابن ماجة يباح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة )لو مت قبلي لغسلتك 

وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان إمجاعا وألهنا أحد الزوجني فأبيح لآلخر غسله كالزوج 
وأم الولد  واألخرى ال يباح ألهنا فرقة أابحت أختها وأربعاً سواها فحرمت اللمس والنظر كالطالق 

يف العدة وكان الطالق ابئناً فهي   كالزوجة يف هذا ألهنا حمل استمتاعه فإن طلق الرجل زوجته فماتت
 كاألجنبية ألهنا حمرمة عليه وإن كانت رجعية وقلنا إن الرجعية مباحة له فله غسلها وإال فال.

 
 فصل
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ضة فال تصح من كافر كالصالة وال جيوز القارئ: وال يصح غسل الكافر املسلم ألن الغسل عبادة حم
 الكافر. للمسلم أن يغسل

هللا عليه وسلم هبا حيث قال )اغسلوه مباء وسدر( الشيخ: ويدل على أهنا عبادة أمر النيب صلى 



فالغاسل الذي يغسل امليت ينبغي له أن يستشعر أن الرسول أمره هبذا حىت يكون قائماً بعبادة أي 
  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فال يصح أن يغسل الكافر مسلماً.ُيتثل هبا أمر رسول هللا

 ل ابنه هل يطاع أو ال؟ ال يطاع ألنه كافر والكافر ال يغسل املسلم.فإذا كان ال يصلي وأراد أن يغس
 

 السائل: قوله رمحه هللا ألهنا فرقة أابحت أختها وأربعاً سواها ما معناها؟
رأة إذا ماتت جاز لزوجها أن يتزوج أختها مبجرد موت الزوجة اليت معه هذا معىن الشيخ: معناه أن امل

عاً سواها أي إذا كانت هذه امليتة هي الرابعة جاز أن يتزوج الرابعة بدالً أابحت أختها ومعىن قوله وأرب
 عنها هذا معىن كالمه رمحه هللا.

وهذا أقرب إىل الصواب ألهنا ليست مسألة: ذهب بعض العلماء إىل أن أم الولد ال تغسل سيدها 
 وعلى عهد أيب بكر. زوجة وهلذا كانت أمهات األوالد يبعن على عهد الرسول عليه الصالة والسالم

 السائل: إذا أوصى الرجل أبن يغسله رجل وكان هذا الوصي جاهاًل بصفة الغسل؟
 الشيخ: يعّلم صفة الغسل.

ن كان قريبه وال يتوىل دفنه إال أن خياف ضياعه فيواريه القارئ: وال جيوز للمسلم أن يغسل كافراً وإ
ملا روي عن علي أنه قال قلت للنيب صلى وقال أبو حفص العكربي جيوز ذلك وحكاه قواًل ألمحد 

هللا عليه وسلم )إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره( رواه أبو داود والنسائي ولنا أنه 
 كاألجنيب واخلرب يدل على مواراته وله ذلك ألنه )يتغري(.  ال يصلى عليه فلم يكن له غسله

يتغري لكن يعري يقال هذا عم فالن جيفة كاحلمار  الشيخ: الصواب يعريَّ بدل يتغري ألنه حىت لو دفن
 ويعري ايء مضمومة مث عني مفتوحة مث ايء مشددة مفتوحة مث راء على حسب العوام.
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هللا عنه يف مسلم مات والده النصراين فلريكب  يتضرر ببقاءه قال أمحد رضيالقارئ: ألنه يعري برتكه و 
 ر.دابته وليسر أمام اجلنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عم

الشيخ: هذا هو الصحيح أنه ال جيوز أن يـمَغّسل الكافر وال أن يكفن وال أن يدفن مع املسلمني 
سباب اليت ذكرها املؤلف رمحه هللا وهي أن ال يعري به ولكنه يدفن يف أي مكان غري مملوك ألحد لأل

يدفن لكف شره ال   وأن ال يتضرر ببقائه وأن ال يؤذي الناس برائحته وأن ال يزعج من رآه واملهم أنه
كرامة له ولكن لكف شره ومن هؤالء الكفرة الذين ال يصلون فإذا مات من نعلم أنه ال يصلي فإن 



ن غري مملوك مث حنفر له حفرة بدون حلد مث نرمسه فيها اتقاًء لشره الواجب أن خنرج به إىل مكا
 ه ولئال ينزعج من رآه.واجتناابً ملا يلوث به اجلو من الرائحة الكريهة ولئال يعري قريبه ب

وهذه قّل من خياف هللا عز وجل ويعمل هبا جتد اإلنسان أييت أببيه أو أخيه أو ابنه وهو يعلم أنه ما 
مث يقدمه للمسلمني يصلون عليه ويدفنه مع املسلمني فيتأذى منه األحياء واألموات سجد هلل سجدة 

األموات فألنه يعذب يف قربه ورمبا يتأذون  أما األحياء فألهنم صلوا على من ال يستحق الصالة وأما
نازة ألنه منه ومن صياحه وعويله والعياذ ابهلل ويف نقله رمحه هللا عن اإلمام أمحد قوله وليسر أمام اجل

 ال ينبغي لكافر أن يتقدم
 

على مسلم فإذا كان البد من خروجه معه خرج وصار أمام اجلنازة مث عند الدفن يرجع وهو لن يدفن 
قابر املسلمني بل يف مقابر الكفار إذا كان هلم مقابر خاصة مث عند الدفن يرجع كما قال اإلمام يف م

نه ال فائدة من ذلك ال ُيكن أن يدعى له ابملغفرة وال أمحد يعين ال ينحبس من أجل أن حيضر دفنه أل
 ابلتثبيت ألنه ليس أهاًل هلذا.
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القارئ: وال جيوز لرجل غسل امرأة غري من ذكران وال المرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها ألن 
أة نساء أو امر  مات رجل بني أحدمها حممَرَّم على صاحبه يف احلياة فلم جيز له غسله كحال احلياة فإن

بني رجال أو خنثى مشكل فإنه ييمم يف أصح الروايتني ملا روى واثلة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم )إذا ماتت املرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم حمرم تيمم كما ييمم الرجال( أخرجه متام يف 

ب عليها املاء صبا واألول ا ثياهبا ويصيغسلها وعليهفوائده وعنه يف الرجل متوت أخته فلم جيد نساء 
أوىل ألن الغسل من غري مس ال حيصل به التنظيف وال إزالة النجاسة بل رمبا كثرت فكان التيمم أوىل  

 كما لو وجد ماء ال يطهر النجاسة.
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به  الشيخ: كالم املؤلف الذي يسمعه يقول إن املراد بتغسيل امليت هو التنظيف ألنه قال ال حيصل
اإلنسان بدون مس أو  التنظيف يعين الغسل من دون مس لكنه حيصل به التطهري وهلذا لو توضأ



اغتسل بدون مس أجزأه فيحصل به التطهري لكن املؤلف يقول ال حيصل به التنظيف وإذا كانت 
العلة من وجوب غسل امليت هي التنظيف لزم من هذا أن نقول إذا تعذر غسله فإنه ال ييمم ألن 

تعذر استعمال املاء يف حقه تيمم ال يفيد شيئاً فإما أن ننظر إىل الغسل على أنه طهارة شرعية فمىت ال
فإنه ييمم وإما أن ننظر إىل أهنا طهارة تنظيف وبناًء على ذلك إذا تعذر غسله فإنه ال ييمم واحلقيقة 

اليت يغسلن ابنته أن ظاهر األدلة أنه غسل تنظيف لقول النيب صلى هللا عليه وسلم للنساء ال
ن رأينت ذلك( وهذا يدل على أن املراد من ذلك )اغسلنها ثالاثً أو مخساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إ

التنظيف ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف الرجل الذي وقصته راحلته يوم عرفة )اغسلوه مباء وسدر( 
تغسيل امليت إما لعدم وجود املاء أو  وال نعلم فائدة للسدر إال التنظيف وبناًء على هذا فإذا تعذر

 ييمم وإمنا تلف عليه أكفانه ويصلى عليه ويدفن وكون الرجل ال لتمزق جلده حبريق أو حنوه فإنه ال
يغسل املرأة ولو كانت من أقاربه أو ابلعكس هذا حق ألن امليت كله عورة وال أحد يطلع على 

ل فإن قال قائل ما دليلكم على أن امليت عورة قلنا العورات إال الزوج أو الزوجة فلهذا نقول ال يغس
ىل يف سورة املائدة )فـَبَـَعَث اَّللَّم غمَراابً يـَْبَحثم يفِّ اأْلَْرضِّ لِّريمِّيَهم َكْيَف يـمَوارِّي َسْوَءَة قول هللا تبارك وتعا

يهِّ(.  َأخِّ
 

 السائل: هل يقدم الزوج على نساء أهل امليتة أم تقدم النساء على الزوج؟
 من حيسن التغسيل.: تقدم النساء على الزوج إال إذا كانت الزوجة قد أوصت بذلك أو مل جند الشيخ
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السائل: وما املوقف من حديث عائشة رضي هللا عنها )لو استقبلنا من أمران ما استدبران مل يغسل 
 لتك(؟ت قبلي لغسرسول هللا إال نساؤه( وقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة )لو م

خ: يقال إن عائشة رضي هللا عنها أرادت بيان اجلواز وأن املرأة ال أبس أن تغسل زوجها وأما الشي
 قول الرسول )لو مت قبلي لغسلتك( فقصده هبذا إظهار حمبته هلا وأنه يتوالها حية وميتة.

 منهم.السائل: رجل مات عن زوجة وأربع بنات وأختني شقيقتني وأوالد أخ فما لكل 
هلا الثمن والبنات هلن الثلثان والباقي لألختني الشقيقتني وال شيء ألبناء األخ خ: الزوجة الشي

 الشقيق.
 السائل: يعين األخوات حيجنب أبناء األخ الشقيق؟



 الشيخ: نعم ألهنن أقرب.
مت السائل: ماذا نقول ملن يعرتض على قتل ساب الرسول بقوله أن الكافر ال يقتل وهو مكذب وشا

 هلل؟
للرسول عليه الصالة والسالم اعتدى على حق شخصي وهلذا جيب قتله ولو اتب  شيخ: السابال

 وساب هللا عز وجل اعتدى على حق هللا وهللا عز وجل قد بني أن من اتب اتب هللا عليه.
القارئ: وجيوز للمرأة غسل صيب مل يبلغ سبع سنني نص عليه ألن عورته ليست بعورة وتوقف عن 

خلالل القياس التسوية بني الغالم واجلارية لوال أن التابعني فرقوا بينهما ارية قال االرجل اجل غسل
 وسوى أبو اخلطاب بينهما يف اجلواب جرايً على موَجب القياس.

الشيخ: وذلك ألن عندهم من مل يبلغ سبع سنني فليس لعورته حكم ال يف النظر وال يف املس 
واملرأة فيجوز للرجل أن يغسل طفلة ماتت وهلا بني الرجل ة فال فرق والظاهر أنه إذا دعت الضرور 

أقل من سبع سنوات ال سيما إذا مل يكن هناك امرأة وال سيما أيضاً إذا كانت ابنته أو أخته أو من 
 قرابته.

 
 فصل

 يف أمانة الغاسل
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اتكم إال املأمونون القارئ: وينبغي أن يكون الغاسل أمينا ملا روي عن ابن عمر أنه قال ال يغسل مو 
بيح وعليه سرت ما يرى من قبيح ى من قوألن غري األمني ال يؤمن أن ال يستويف الغسل ويذيع ما ير 

ألنه يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )من غسل ميتاً مث مل يفشِّ عليه خرج من ذنوبه كيوم 
 ولدته أمه( رواه ابن ماجه مبعناه.

وعليه سرت ما يرى من قبيح عليه تفيد الوجوب وهلذا عرب غريه بقول وجيب  الشيخ: قوله رمحه هللا
سرت ما رآه إن مل يكن حسنا فإن رأى حسناً فهل األفضل أن يذيعه؟ نقول يف هذا على الغاسل 

تفصيل إن خيفت الفتنة فال يذعه وإن مل ختف فإن نشر حماسن إخوانه من األمور املطلوبة أما إذا 
 يكون قربه مزارًا أو تتعلق به األفئدة فال يبني. خيفت الفتنة أبن

تحب إظهارها ليرتحم عليه ويرغب يف مثل طريقته وإن كان القارئ: وإن رأى أمارات اخلري اس



 مغموصاً عليه يف السنة والدين مشهورًا بذلك فال أبس إبظهار الشر عنه لتحذر طريقته.
ى من قبيح يعين إذا كان اإلنسان مغموصاً عليه يف الشيخ: هذا كاالستثناء من قوله وعليه سرت ما ير 

ث عليها مث رأى منه من غسله بعد موته ما يسوء من اسوداد السنة يعين صاحب بدعة يدعو هلا وحي
وجه أو ما أشبه ذلك من العالمات السيئة فإنه يشيعه والفائدة من ذلك هو أن حيذر الناس من 

ن كان داعية يدعو إىل بدعته لئال يغرت الناس به الداعية أوكد طريقته وهذا التعليل يوحي أبن املراد م
 خامتته من غري الداعية.أن نظهر مساوئه وسوء 

القارئ: ويستحب سرت امليت عن العيون وال حيضَره إال من يعني يف أمره ألنه رمبا كان به عيب يسرته 
 يف حياته ورمبا بدت عورته فشاهدها.

به يؤدي إىل أن يقال ال حيضره إال من احتيج إليه ملعاونة الغاسل يف  الشيخ: هذا تعليل جيد ال أبس
 و تقريب املاء إليه أو الصب عليه أو ما أشبه ذلك.تقليب امليت أ

 
 فصل

 يف صفة الغسل
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القارئ: وجيرد امليت عند تغسيله ويسرت ما بني سرته وركبتيه روى ذلك األثرم عنه واختاره اخلرقي 
احلي وأصون له عن أن  ب ألن ذلك أمكن يف تغسيله وأبلغ يف تطهريه وأشبه بغسلوأبو اخلطا

يتنجس ابلثوب إذا خلع عنه وألن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدليل أهنم 
 قالوا ال ندري أجنرد النيب صلى هللا عليه وسلم كما جنرد مواتان رواه أبو داود والظاهر أن النيب صلى

نه أن األفضل غسله يف قميص رقيق ينزل املاء هللا عليه وسلم أمرهم به وأقرهم عليه وروى املروذي ع
فيه ويدخل الغاسل يده يف كم القميص فيمرها على بدنه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم غسل يف 

 قميصه.
 ة.الشيخ: والصحيح األول الصحيح أنه جيرد إال عورته وهي ما بني السرة والركب

غسله متوجهاً منحدرًا حنو رجليه لينصب  القارئ: وألنه أسرت للميت ويستحب أن يوضع على سرير
 ماء الغسل عنه وال يستنقع حتته فيفسده.

الشيخ: وهذا بناًء على أن سرير الغسل صفحة واحدة لكن اآلن املعمول به عندان أن سرير الغسل 



 حاجة إىل أن نقول إنه يكون منحدرًا حنو رجليه.عوارض مبعىن أن املاء ال يبقى وعلى هذا فال 
: ويستحب أن يتخذ الغاسل ثالثة آنية إانء كبري فيه ماء بعيدًا من امليت وإانء وسط وإانء القارئ

يغرتف به من الوسط ويصب على امليت فإن فسد املاء الذي يف الوسط كان اآلخر سليما ويكون 
 رج منه.بقربه جممر فيه خَبور لتخفي رائحة ما خي

ما سبق من أن االغتسال عندهم يف األواين أما اآلن الشيخ: وهذا الذي ذكره رمحه هللا بناًء على 
فأصبح األمر أيسر من هذا يضع اللي مثالً يف الصنبور ويصب على البدن ويدلكه وال حاجة إىل أن 

اليت جيعل فيها الكافور  يضع ثالثة أواين إال فيما إذا احتجنا إىل السدر وكذلك يف الغسلة األخرية
 فالبد من إانء.
 كم حضور أكثر من املغسل واملساعد لكي يتعلموا صفة الغسل؟السائل: ما ح
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الشيخ: هذا مكروه ألن التعليم هنا ال يتعلق هبذا امليت نفسه والتعليم ُيكن أن يوصف اإلنسان 
ه أمام الناس أو يصفونه  جبسد ويغسلخارجاً يف غري هذا الوقت سواء جعل هذا التطبيق أبن أييت

 وصفاً وكثري من طلبة العلم إمنا عرفوا التغسيل ابلوصف.
 

 فصل
 يف فرائض غسل امليت

القارئ: والفرض فيه ثالثة أشياء النية ألهنا طهارة تعبدية أشبهت غمسل اجلنابة وتعميم البدن ابلغسل 
سمية وجهان بناًء على غسل جاسة ويف التألنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل اجلنابة وتطهريه من الن

 اجلنابة.
الشيخ: سبق أنه يشرتط يف الغاسل أن يكون مسلماً وأن يكون مميزًا وأن يكون عاقاًل هذا سبق أما 

 التغسيل فيشرتط فيه ثالثة شروط.
ه الشرط األول النية ألهنا عبادة والعبادة البد فيها من النية فلو أن امليت مات بغرق وتطهر جسم

اء فإنه البد من تغسيله ولو سقط ثوب جنس يف ماء وطهر فإن الثوب يكون طاهراً ألن إزالة متاماً ابمل
 النجاسة ال يشرتط فيها النية وأما تغسيل امليت فيشرتط فيه النية.

الشرط الثاين تعميم البدن ابلتغسيل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )اغسلوه مباء وسدر( ولقوله 



ابنته )اغسلنها( ولو استدل املؤلف هبذا لكان أحسن من استدالله ابلقياس  الاليت يغسلنللنساء 
 على غسل اجلنابة ألن هذا نص صريح اغسلوه فيعم مجيع البدن )اغسلنها( يعم مجيع بدهنا.

الشرط الثالث تطهريه من النجاسة لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف الغاسالت البنته 
و مخساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك( فدل هذا على أنه البد من غسل نها ثالاثً أ)اغسل

 تزول به النجاسة على أدىن تقدير.
القارئ: ويسن فيه مثانية أشياء أحدها أن يبدأ فيحيَن امليت حنياً ال يبلغ به اجللوس وُير يده على 

رج بعد الغسل أو بعد التكفني فضلة لئال خي بطنه فيعصره عصرًا دقيقاً ليخرج ما يف جوفه من
 فيفسده.
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الشيخ: يعين لو قال املؤلف بدل احلين الذي قد يشكل على الطالب لو قال أن يرفع رأسه وهذا هو 
املراد ألنه هو اآلن مستلقي على سرير الغسل فريفع رأسه لكن ال إىل حد القعود ألن ذلك متعب 

بعد  صر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدًا للخروج حىت ال يتلوث البدنلكن يرفعه قلياًل مث يع
 التغسيل أو بعد التكفني.

القارئ: ويصب عليه املاء وقت العصر صباً كثريا ليذهب مبا خيرج فال تظهر رائحته والثاين أن يلف 
حب أن ال ُيس على يده خرقة فينجيه هبا وال حيل له مس عورته ألن رؤيتها حمرمة فلمسها أوىل ويست

 ني خشنتني ينجيه إبحدامها مثسائر بدنه إال خبرقة وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقت
 

يلقيها ويلف األخرى على يده فيمسح هبا سائر البدن ملا روي أن علياً رضي هللا عنه غسل النيب 
يوضئه ملا صلى هللا عليه وسلم وبيده خرقة ُيسح هبا ما حتت القميص الثالث أن يبدأ بعد إجنائه ف

ى هللا عليه وسلم قال )ابدأن مبيامنها ومواضع روت أم عطية أهنا قالت ملا غسلنا ابنة رسول هللا صل
 الوضوء منها( متفق عليه وألن احلي يتوضأ إذا أراد الغمسل فكذلك امليت.

 الشيخ: الَغسل ابلفتح التغسيل والغسل ابلضم العبادة يعين هذه للفعل وهذه للمعىن.

(2/319) 

 



القارئ: وال يدخل فاه وال أنفه ماء ألنه ال ُيكنه إخراجه فرمبا دخل بطنه مث خرج فأفسد وضوءه 
ه ويتتبع ما حتت أظفاره إن مل لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بني شفتيه فيمسح أسنانه وأنف

لرابع أن يغسله يكن قلمها بعود لني كالصفصاف فيزيله ويغسله كما يفعل احلي يف وضوءه وغسله ا
غسلن بسدر مع املاء لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )اغسلوه مباء وسدر( وقال للنساء الاليت 

ذلك مباء وسدر واجعلن يف اآلخرة كافورًا أو شيئاً من  ابنته )اغسلنها ثالاثً أو مخساً أو سبعاً إن رأينت 
مجيع الغسالت لظاهر اخلرب وذكره اخلرقي كافور( متفق عليه وظاهر كالم أمحد أن السدر جيعل يف 

اء ال سدر فيه كي ال يسلب وقال القاضي وأبو اخلطاب يغسل األوىل مباء وسدر مث يغسل الثانية مب
ح وال فائدة يف ترك يسري ال يؤثر فإن أعوز السدر جعل مكانه ما طهوريته وال جيعل فيه سدر صحي

 ي.يقوم مقامه كاخلطمي والصابون وحنوه مما ينق
الشيخ: املاء والسدر ظاهر احلديث أنه يف كل غسلة وقال القاضي يف الغسلة األوىل فقط والصحيح 

ألوىل فقط ألن كثرته رمبا ن احتيج إليه يف كل غسلة استعمل يف كل غسلة وإال يكتفى ابأنه ينظر إ
َفه وألنه إضاعة مال ال فائدة منه أما الكافور فإنه جيعل يف الغسلة األخرية وذكر  تضعف اجللد وتمرهِّّ

ن يف غسل بنت الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومل يذكر يف غسل الذي وقصته انقته أل
 الكافور من الطيب واحملرم ال يتطيب.

ن يضرب السدر مث يبدأ فيغسل برغوته رأسه وحليته ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  القارئ: اخلامس أ
 على رأسه يف اجلنابةكان يبدأ بعد الوضوء ابلصب 
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الشيخ: يعين معناه أن الغاسل يعد ماء مث يضع فيه السدر مدقوقاً مث يضربه بيده حىت يكون له رغوة 
لرأس بثفل السدر لبقي يف رأسه أي زبد فيأخذ هذه الرغوة ويغسل هبا الرأس والوجه ألنه لو غسل ا

اتها املاء بعد ذلك ذهبت وأما استدالل املؤلف رمحه حبات منه أما الرُّغوة فال يبقى فيها شيء إذا أ
ليه وعلى آله وسلم كان يبدأ غسل اجلنابة ابإلفاضة على رأسه فهذا بعد هللا أبن النيب صلى هللا ع

آله وسلم النساء الاليت يغسلن ابنته أن يبدأن مبيامنها الوضوء وهلذا أمر النيب صلى هللا عليه وعلى 
 ومواضع الوضوء منها.

 
ل يده اليمىن وصفحة القارئ: السادس أن يبدأ بشقه األُين لقوله عليه السالم )ابدأن مبيامنها( فيغس



عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه مث يقلبه على جنبه األيسر ويغسل شق ظهره األُين وما 
 خرب.ليه مث يقلبه على جنبه األُين ويغسل شقه األيسر كذلك السابع أن يغسله وترا للي

  ذلك(.الشيخ: اخلرب )اغسلنها ثالاثً أو مخساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأينت
القارئ: فيغسله ثالاثً فإن مل يَنَق ابلثالث زاد إىل مخس أو إىل سبع ال يزيد عليها ألنه آخر ما انتهى 

 يه أمر النيب صلى هللا عليه وسلم.إل
أنه قال )أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك( الشيخ: يف هذا نظر بل ثبت يف صحيح البخاري 

جتهاد الغاسل فقد ال ينظف امليت ابلسبع فإذا نظف ابلثمان أضاف فالصواب أن األمر راجع إىل ا
 ألنه آخر ما انتهى إليه أمر النيب صلى هللا عليه إليه التاسعة ليقطعها على وتر فقول املؤلف رمحه هللا

 صحيح البخاري أنه قال أو سبعاً أو أكثر من ذلك إذا رأينت ذلك. وسلم فيه نظر ألنه ثبت يف
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القارئ: وُير يف كل مرة يده وال يوضئه إال يف املرة األوىل إال أن خيرج منه شيء فيعيد وضوءه ألنه 
ه شيء غسله إىل مخس فإن خرج بعد مبنزلة احلدث من املغتسل يف اجلنابة ولو غسله ثالاثً فخرج من

يعد إىل الغسل ويسد خمرج النجاسة ابلقطن فإن مل  ك غسله إىل سبع فإن خرج بعد ذلك ملذل
 يستمسك فبالطني احلر ويغسل موضع النجاسة.

الشيخ: الطني احلر هو الذي يتماسك ألن الطني بعضه يكون قريباً من الرمل ال يتماسك وبعضه 
أرض حرة يعين ذات طني متماسك فإن  احلر وإىل اآلن يف عرف الناس يقال يكون متماسكاً يسمى

قال قائل يف وقتنا احلاضر يعز هذا الطني ويقل أو ال يوجد؟ نقول ما قام مقامه من األمور احلديثة 
يكفي ألن املقصود أن ينسد هذا اخلارج وظاهر كالم املؤلف سواء كان اخلارج من القبل أو الدبر أو 

 حيرص على إيقافها.فيه أو ما أشبه ذلك ألنه البد أن  من طعنة
وضع النجاسة ويوضأ ألن أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلغسل انتهى إىل سبع القارئ: ويغسل م

واختار أبو اخلطاب أنه ال يعاد إىل الغسل خلروج احلدث ألن اجلنب إذا أحدث بعد غسله مل يعده 
 ويوضأ وضوءه للصالة.

جلنابة كل لصواب ألنه ليس هناك ما يوجب غسل اذكره أبو اخلطاب رمحه هللا أقرب ل الشيخ: وما
األحداث اليت خترج بعد املوت ال توجب الغسل وعلى هذا فما ذهب إليه أبو اخلطاب هو الصحيح 

 أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل فإنه يمغسل احملل وحيرص على إيقاف اخلارج مث يوضأ.



 
 يشده ويربده ويطيبه.ن جيعل يف الغسلة األخرية كافوراً القارئ: الثامن أ
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الشيخ: وهذه الثالث فوائد الكافور يشد البدن ويصلب البدن والثاين يربده والثالث يطيبه ألنه نوع 
ياء فيؤتى ابلكافور ويدق مث من الطيب والكافور معروف عند الباعة الذين يبيعون مثل هذه األش

ليه وسلم )اجعلن يف الغسلة األخرية كافورًا أو خيلط يف املاء يف آخر غسلة لقول النيب صلى هللا ع
ث ذكرها املؤلف الشد والتربيد والتطييب وذكر بعضهم رابعة أنه يطرد شيئاً من كافور( وفوائده الثال

 رد اهلوام فتكون الفوائد حينئٍذ أربعاً.اهلوام عنه يف القرب فرائحته اجليدة الطيبة تط
لم أمر بذلك، ويستحب أن يمْضَفر شعر املرأة ثالثة قرون القارئ: وألن النيب صلى هللا عليه وس

وت أم عطية قالت ضفران شعرها ثالثة قرون وألقيناه من خلفها تعين ابنة النيب ويسدل من ورائها ملا ر 
 صلى هللا عليه وسلم متفق عليه.

 : ثالثة قرون يعين الضفاير جتعل ثالثة قرون وتلقى خلفها.الشيخ
 زئة يف غسل امليت؟السائل: ما الصفة اجمل

 جلنابة.الشيخ: اجملزئ أن يعم مجيع بدنه ابلغسل مرة واحدة كغسل ا
السائل: الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما قال ألم عطية )أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك( أليس 

 روج شيء من بطنها.املراد عند خ
لغسلة وال الغسلتني والثالث ال سيما الشيخ: ال فأحياانً يكون املرضى فيهم وسخ كثري ما يكفيهم ا

أن يتنظفوا كل مجعة أو كل عشرة أايم وما أشبهها ولو   يف الزمن األول ملا كان الناس يصعب عليهم
 كان املراد اخلروج لقال إن خرج شيء.

 
 فصل

تسريح امليت ألن عائشة قالت عالم تنصون ميتكم يعين ال تسرحوا رأسه ابملشط  القارئ: وكره أمحد
واحلار يرخيه إال من نه يقطع شعره وينتفه واملاء البارد يف الغسل أفضل من احلار ألن البارد يشده وأل

تعانة حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل وال يستعمل اإلشنان إال حلاجة إليه لالس
 على إزالة الوسخ.
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ت مثل يدق مث هذه احلبيبات تنظف متاماً واحلبيبا الشيخ: اإلشنان نبات معروف له حبيبات صغرية
ل جيزئ عنه الصابون الرمل لكنه خفيف فينظف هبا إذا قال قائل اآلن ما يوجد اإلشنان؟ نقو 

 والشامبو أيضاً الشامبو ينظف وفيه أيضاً رائحة طيبة.
 

 فصل
ذلك معه يف أكفانه القارئ: ويستحب تقليم أظافر امليت وقص شاربه ألن ذلك سنة يف حياته ويرتك 

ألنه من أجزائه وكل ما سقط من امليت جعل معه يف أكفانه ليجمع بني أجزائه ويف أخذ عانته وجهان 
مها يستحب إزالتها بنورة أو حلق ألن سعد بن أيب وقاص جز عانة ميت وألنه من الفطرة فأشبه أحد

ج إىل نظرها وذلك حمرم فال يفعل تقليم األظافر والثاين ال يستحب ألن فيه ملس العورة ورمبا احتا 
 ألجل مندوب.

بل يبقى كما هو ألن  الشيخ: ومن العلماء من قال ال تقلم أظفاره وال يقص شاربه وال ينتف إبطه
امليت انقطع عمله واملقصود من إزالة هذه األشياء كمال التطهري وامليت ال حيتاج إىل ذلك لكن ما 

قليم األظفار وقص الشارب ونتف األبط جائز وأما حلق العانة ذكره املؤلف ال أبس به أن يقال إن ت
فاألوىل أن تبقى على ما هي عليه لكن يف فكما قال رمحه هللا فيه كشف للعورة ورمبا احتاج إىل مسها 

الوقت احلاضر يوجد أدهان يدهن هبا احملل وإن مل ينظر إليها اإلنسان وإن مل ُيسها فهل نقول يف هذه 
عانة هبذا املزيل؟ فيه احتمال ألن احلكم يدور مع علته إذا وجدت وجد وإذا فقدت احلال تزال ال

ن خينت فهل خنتنه بعد املوت؟ اجلواب ال، واخلتان حرام ألنه فقد، بقي علينا اخلتان فإذا مات قبل أ
قطع عضو ليس يف حكم املنفصل أما ما سبق من الشعور واألظفار فإنه يف حكم املنفصل وأما 

فال حيل ألنه أواًل ليس هناك ضرورة إليه إذ أن اخلتان إمنا هو لتكميل الطهارة وامليت قد انتهى  اخلتان
 جزء من امليت فال حيل.والثاين أن فيه قطع 

 السائل: ابلنسبة لألسنان املركبة هل جيوز خلعها؟
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 ملا يف دفنها معه من إضاعة الشيخ: األسنان املركبة تؤخذ أما إن كانت ذهباً وفضة فإهنا تؤخذ وجوابً 
حبيث يكون الذهب ملبساً على سن لكن إذا خيفت املثلة املال وال سيما إذا كان الورثة قصارًا 

أصلي فهنا رمبا لو قلعناه انقلع السن فحينئٍذ ال نتعرض له يدفن معه مث إن أجاز الورثة ذلك فاحلق 
ن للورثة إذا رضوا أبن يبقى عليه فال أبس وإن مل هلم ألن أسنان امليت بعد موته إذا كانت مااًل تكو 

من امليت وهذا رمبا ال نعلم إال بعد سنوات طويلة لكن  يرضوا فإنه إذا علم أن امليت قد بلي يؤخذ
 ينتقل هذا الذهب أو الفضة من وارث إىل وارث.

 السائل: وإذا مل يكن السن ذهباً وال فضة؟
 الشيخ: هذا خيلع ألنه ال حاجة إليه.

 السائل: جعلها يف كفنه هذه األشياء ما دليل املؤلف على هذا؟
 الشيخ: ألهنا من أجزائه.

 
 ائل: والصحيح؟الس

 الشيخ: إذا قلنا أبهنا تؤخذ فأحسن شيء أن تكون يف كفنه أحسن من لو وضعناها يف نفس القرب.
تغسيل امليت فإنه ييمم  مسألة: من تعذر تغسيله هل ييمم أو ال؟ إذا قلنا إهنا طهارة تعبد أي طهارة

مل جند إال رِّْجاًل من ميت يعين  وإذا قلنا طهارة تنظيف فإنه ال ييمم ألن التيمم ال ينفعه ولكن إذا
تقطعت أوصاله وطارت ما نعرف أين وقعت ووجدان رجله فقط مع علمنا أبنه قد مات هل نفعل 

ها أما لو وجدان رجالً لكن بقية ابلرِّْجل كما نفعل ابلكل؟ اجلواب نعم تغسل وتكفن ويصلى علي
برابط أو غريه ونصلي عليه مجيعاً وإذا املصاب ابقية ومعلومة فإننا أنخذ الرجل ونضمها إىل األصل 

وجدان األصل دون الرِّجل صلينا عليه أيضاً مث إذا وجدت الرِّْجل بعد ذلك فإنه ال يصلى عليها ألنه 
 قد صلي على مجلة امليت وسقط الواجب.

 ل: إذا صلي على الرِّجل وصاحبها ميت مث وجد األصل فهل تعاد الصالة؟السائ
 لكنها ال جتب ألهنا سقطت.الشيخ: حيسن أن تعاد و 

 
 فصل
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القارئ: والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه ملا روى املغرية بن شعبة أن النيب صلى 
مسلم فأشبه املستهل ودليل أنه اه أبو داود وألنه ميت هللا عليه وسلم قال )والسقط يصلى عليه( رو 

ميت ما روى ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه 
فيكون نطفة أربعني يوما مث علقة مثل ذلك مث مضغة مثل ذلك مث يبعث هللا إليه ملكاً فينفخ فيه 

ويستحب تسميته لقول النيب صلى هللا  الروح مث خرجت فهو ميت الروح( متفق عليه، ومن كان فيه
عليه وسلم )مسوا أسقاطكم فإهنم أسالفكم( فإن مل يعلم أذكر هو أم أنثى مسي امساً يصلح هلما  

 كسعادة وسالمة ومن له دون أربعة أشهر ال يغسل وال يصلى عليه لعدم ما ذكرانه فيه.
خت فيه الروح وهو الذي مت له أوانه هذا إن كان قد نفالشيخ: السقط هو احلمل إذا خرج قبل 

أربعة أشهر فحكمه كاحلي متاماً يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس ويسمى ألنه سيبعث 
وإن كان مل تنفخ فيه الروح وهو ما دون أربعة أشهر فال حكم له هذا يدفن يف أي مكان وال يغسل 

ؤلف لكن التسمية إذا مل نعلم أذكر  نسان هذا معىن كالم املوال يكفن وال يصلى عليه ألنه ليس إب
كان أم أنثى وهذا بعيد ألن هذا سيكون مىت؟ إذا نفخت فيه الروح وإذا نفخت فيه الروح فسيتبني 

 أذكر أم أنثى ولكن لو فرض
 

ادة أننا مل نعرف أذكر هو أم أنثى فإنه يسمى مبا يصلح هلما أي ابسم صاحل لألثىن والذكر مثل َسع
يصلح للرجل؟ ُيكن يف زمنهم وسالمة يصلح للذكر فيه من يسمى سالمة لكن وسالمة وهل َسعادة 

هل تسمى به األنثى؟ ُيكن وفيه أيضاً مسرة وطلحة وعلى كل حال هذا شيء يتبع العرف يسمى 
 بصاحل هلما ألنه سوف يبعث يوم القيامة ويدعى ابمسه.

 
 فصل
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ّسل رواية واحدة ويف الصالة عليه روايتان إحدامها يصل ات يف املعركة مل يـمغَ القارئ: والشهيد إذا م
لم خرج يوماً فصلى على أهل أحد عليه اختارها اخلالل ملا روى عقبة أن النيب صلى هللا عليه وس

صالته على امليت مث انصرف متفق عليه والثانية ال يصلى عليه وهي أصح ملا روى جابر أن النيب 
عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد يف دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم رواه البخاري  صلى هللا



 ان سنني.بعد مث وحديث عقبة خمصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم
الشيخ: الصحيح يف هذه املسالة أن املقتول شهيدًا يف املعركة ال يغسل ألنه لو غسل لزال أثر الدم 

جرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح مسك وكذلك ال يكفن بل يدفن الذي يبعث يوم القيامة و 
ري ذلك إذا مات وهو حمرم يه ونظيف ثيابه وإمنا ال يكفن من أجل أن تبقى ثيابه اليت استشهد فيها عل

فإنه يكفن يف ثويب إحرامه كما قال الرسول عليه الصالة والسالم )كفنوه يف ثوبيه( وكذلك ال يصلى 
؟ ألن الصالة شفاعة لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ما من رجل مسلم ُيوت عليه ملاذا

إال شفعهم هللا فيه( والشهيد غين عنها ألن شيئاً فيقوم على جنازته أربعون رجالً ال يشركون ابهلل 
الشهادة تكفر كل شيء من املعاصي إال الدين الذي هو حق اآلدمي فالبد من قضائه وإذا كان  

ذلك فإنه ال يصلى عليه وهلذا مل يصّل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على شهداء أحد وأما ك
عليه فإن هذا من ابب الدعاء هلم كاملودع وليست  وسالمهصالته عليهم يف آخر حياته صلوات هللا 

فن بسنوات هي الصالة على اجلنازة ألن الصالة على اجلنازة جيب أن تكون قبل الدفن وهذا بعد الد
 فالصواب ما ذكره املؤلف أوالً أهنم ال يغسلون وال يكفنون وال يصلى عليهم.

وهلذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم برد من فيها  ويدفنون يف أي مكان؟ يف مصارعهم اليت استشهدوا
 نقل من شهداء أحد أمر بردهم إىل مصارعهم.
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ع ما عليه من جلد أو سالح ملا ىل الويل إن أحب زمله يف ثيابه ونز القارئ: واخلرية يف تكفني الشهيد إ
لم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم روى ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

احلديد وأن يدفنوا يف ثياهبم بدمائهم رواه أبو داود وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغريها ألن صفية 
لى هللا عليه وسلم ثوبني ليكفن محزة فيهما فكفنه يف أحدمها وكفن يف اآلخر أرسلت إىل النيب ص

 رجاًل آخر قال يعقوب بن شيبة هو صاحل اإلسناد.
يخ: ولعل هذا لسبب اقتضى ذلك ألن محزة رضي هللا عنه كان كبري اجلسم فلعله كفن يف غري الش

ه ويدفن يف ثيابه كما أمر بذلك النيب صلى ثيابه واألصح أنه ليس هلم اخليار وأن الشهيد يكفن يف ثياب
 هللا عليه وعلى آله وسلم.

عليه ألن سعد بن معاذ غسله النيب القارئ: وإن محل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي 
 صلى هللا عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا.



قتل غالباً يعين أنه جرح الشيخ: هذا فيه تفصيل إذا محل الشهيد وبه رمق ولكن هذا اجلرح مما ي
موحي فينبغي أن يلحق حبكم من مات يف أرض املعركة وأما قصة سعد بن معاذ فسعد بن معاذ بقي 

بعد أن رمي أبكحله رضي هللا عنه وسأل هللا تعاىل أن ال ُييته حىت يقر عينه حبلفائه بين مدة طويلة 
ا فصلنا وقلنا إذا كان جرحه موحياً مبعىن أنه قريظة فعلى هذا نقول إن الدليل ال يطابق املدلول إال إذ

و محل مثاًل إىل مميت ال ُيكن أن حييا معه فهذا ال شك أنه يف حكم من مات يف املعركة ولو محل فل
مستشفى وقد تقطعت أوصاله وأمعاؤه لكن الرجل حي فهل نقول إن هذا كقضية سعد بن معاذ؟ ال 

 فال يصح االستدالل.
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و جنب غسل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد )ما ابل حنظلة بن إن قتل وهالقارئ: و 
سل رواه الطيالسي وإن سقط الراهب إين رأيت املالئكة تغسله( قالوا إنه مسع اهلائعة فخرج ومل يغت

ي من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتاً ال أثر به غسل وصلي عليه ألنه ليس بقتيل الكفار والذ
 ال أثر به حيتمل أنه مات حتف أنفه فال يسقط الغسل الواجب ابلشك.

الصيد بعد  لى هللا عليه وسلم فيما إذا غابالشيخ: وهنا ينبغي أن يقال يقاس على ما قال النيب ص
رميه مث وجده ميتاً وليس به إال أثر سهمه فما حكم هذا الصيد يعين رمى صيدًا فغاب عنه مث وجده 

ه إال أثر سهمه فهل أيكله أم ال؟ أيكله بناًء على الظاهر أنه مات هبذا األثر كذلك هذا ميتاً ليس في
ذلك ميتاً لكن ليس به أثر إال أثر أو محله أحد املهم وجدانه بعد  الذي قتل شهيدًا قتل وهرب مثالً 

  يصلى عليه.السهم الذي نعلم أنه ُييته ويقتله فهنا ينبغي أن يقال إنه شهيد ال يغسل وال يكفن وال
 

السائل: املدينة اآلمنة وحيارهبا عدو فتقصف فيموت فيها أانس ال دخل هلم يف احلرب فهل يعدون 
 شهداء؟

ذكور لكن هم شهداء ألهنم قتلوا ظلماً والشهيد هو شهيد خ: هؤالء ليس هلم حكم الشهيد املالشي
ن ال يغسلون لكنهم شهداء عند هللا املعركة أما الذين يقتلون مبثل ما ذكرت فليسوا من الشهداء الذي

ن شهداء يف اآلخرة ألهنم إمنا قتلوا بسبب العداوة بينهم وبني املشركني وقتلوا ظلماً أيضاً فهؤالء يعدو 
 ا ال ألنه ليس ابملعركة.لكن يف الدني
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يفه فقتله القارئ: ومن عاد عليه سالحه فقتله فهو كقتيل الكفار ألن عامر بن األكوع عاد عليه س
قتيل الكفار ومن قتل من فلم يفرد عن الشهداء حبكم وقال القاضي يغسل ويصلى عليه ألنه ليس ب

أهل العدل يف املعرتف فحكمه حكم قتيل املشركني وأما أهل البغي فقال اخلرقي يغسلون ويصلى 
فيه روايتان عليهم ألنه ليس هلم حكم الشهداء وأما املقتول ظلماً كقتيل اللصوص وقتيل ماله ف

س بشهيد معرتك أشبه املبطون إحدامها يغسل ويصلى عليه ألن ابن الزبري غسل وصلي عليه وألنه لي
 والثانية ال يغسل ألنه قتيل شهيد أشبه شهيد املعرتك.

الشيخ: لكن الصواب الرواية األوىل أن املقتول ظلماً يغسل ويكفن ويصلى عليه وال ُيكن إحلاقه 
هني األول أن قتيل املعركة هو الذي سلم نفسه وعرض صفحة عنقه للقتل ابختياره بقتيل املعركة لوج

 واملقتول ظلماً ليس كذلك املقتول ظلما اعتدي عليه وقتل.
اثنياً أن الذي قتل يف معرتك اجلهاد بني املسلمني والكفار إمنا قتل دفاعاً عن اإلسالم فنيته عالية 

نفسه أو ماله فمن أجل ذلك نقول ال جيوز إحلاق املقتول ظلماً  ومهته عالية خبالف من قتل دفاعاً عن
 بل جيب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه.بشهيد املعركة 

 السائل: هل ما قاله القاضي أن من رجع عليه سيفه يصلى عليه؟
 الشيخ: الصحيح خالف كالم القاضي.

 
 فصل

م واحملرتق ييمم ألهنا طهارة على البدن القارئ: ومن تعذر غسله لعدم املاء أو خيف تقطعه به كاجملذو 
ملاء كاجلنابة وإن تعذر غسل بعضه ُيم ملا مل يصبه املاء وإن فيدخلها تيمم عند العجز عن استعمال ا

 أمكن صب املاء عليه وخيف من عركه صب عليه املاء صباً وال يعرك.
 

ر حيتاج إليها أخرج أيضا ألن ومن مات يف بئر ذات نفس أخرج فإن مل ُيكن إال مبِّمْثلة وكانت البئ
 مل حيتج إليها ظمت عليه فكانت قربا. رعاية حقوق األحياء أوىل من حفظه عن املثله وإن
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الشيخ: يف قول املؤلف رمحه هللا من تعذر غسله ُيم هذا مبين على هل تغسيل امليت عبادة ألن 
ذر تغسيله ييمم وكيفية يقال إنه إذا تعاملوت حدث أو إن تغسيله تطهري؟ إن قلنا ابألول صح أن 

تيميمه؟ أن يضرب احلي يديه على الرتاب مث ُيسح هبما وجهه وكفيه أما إذا قلنا إن هذا تطهري وتعذر 
 التغسيل فإنه يسقط ويكفن بدون شيء.

 
 فصل

القارئ: ويستحب ملن غسل ميتاً أن يغتسل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من غسل ميتاً 
 داود الطيالسي. يغتسل( رواه أبوفل

 الشيخ: ويف نسخة أبو داود والطيالسي، والظاهر ما قرأه الطالب وعند التخريج يتبني األمر.
القارئ: وال جيب ذلك ألن امليت طاهر واخلرب حممول على االستحباب والصحيح أنه موقوف على 

 ال يبل أكفانه. أيب هريرة كذلك قال أمحد فإذا فـَرََغ من غسله نشفه بثوب كي
 

 ابب الكفن
القارئ: جيب كفن امليت يف ماله مقدماً على الدين والوصية واإلرث لقول رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم يف الذي وقصته انقته )كفنوه يف ثوبيه( متفق عليه.
ل كفنوه الشيخ: وجه الداللة أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل يسأل هل عليه دين أو ال فقا

 ه دون أن يستفسر وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال.يف ثوبي
القارئ: وألن كسوة املفلس احلي تقدم على دينه فكذلك كفنه فإن مل يكن له مال فعلى من تلزمه  

 كسوته يف حياته فإن مل يكن ففي بيت املال.
جعته حتتاج إىل مدة فعلى من علم حباله من غري منتظم ومرا الشيخ: فإن مل ُيكن أبن كان بيت املال

املسلمني ألن تكفني امليت فرض كفاية لكن يف الغالب أن هذه صورة مفروضة ألن أدىن ما يقال أن 
هذا امليت البد أن يكون عليه ثياب عند موته والثياب إن كانت واسعة فرمبا توزع على البدن 

 ة.وتشمل وإال قد تنقص عن الكفاي
 

س على الرجل كفن زوجته ألهنا صارت أجنبية ال حيل االستمتاع فيها فلم جيب عليه  القارئ: ولي
 كسوهتا.

(2/331) 



 

الشيخ: عندان فلم جتب لكن جيوز الوجهان ألن التأنيث هنا غري حقيقي وهذه املسألة فيها خالف 
هلا مال والقول أبن عالئق النكاح الزوج أن يكفن امرأته إذا مل يكن فريى بعض العلماء أنه جيب على 

انقطعت غري صحيح ألنه جيوز هلا أن تغسله وجيوز له أن يغسلها وهذا أعظم ما يكون من متعلقات 
النكاح وأيضاً يرثها وترثه وأيضًا عليها العدة فبقية آاثر النكاح موجودة مث إنه ليس من العشرة 

د هلا كفناً ة طويلة يف أكمل سعادة وإذا مل جيوت زوجة اإلنسان اليت عاشت معه مدابملعروف أن مت
قلنا ال جيب على الزوج اذهبوا إىل الناس استنجدوهم بكفن هلا هذا ليس من العشرة ابملعروف وال 

يليق فالصواب أنه إذا مل يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوج يكفنها إذا كان موسرًا أما إذا كان 
 سعها.معسرًا فال يكلف هللا نفساً إال و 

 
 فصل

 يف الكفن ثوب يسرت مجيعه.القارئ: وأقل ما جيزئ 
 الشيخ: عندي وأقل ما يكفي بدل جيزئ فتكون نسخة.

القارئ: وقال القاضي ال جيزئ أقل من ثالثة ألنه لو أجزأ واحد مل جيز أكثر منه ألنه يكون إسرافا وال 
سن ره ال يلزم فإنه جيوز التكفني ابحلرتها ثوب واحد فامليت أوىل وما ذكيصح ألن العورة املغلظة يس

 وإن أجزأ دونه.
الشيخ: ما قاله القاضي رمحه هللا ضعيف والصواب أن الواجب كفن يسرت مجيع امليت وأما قوله إنه 

ري حمله وهذا جتب الثالثة ألنه لو أجزأ الواحد لكانت الثالثة إسرافاً فيقال اإلسراف إنفاق املال يف غ
ه وعلى آله وسلم كفن يف ثالثة أثواب سحولية ثة أثواب ألن النيب صلى هللا علييف حمله إذا كفن بثال

 ليس فيها قميص وال عمامة.
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القارئ: ويستحب حتسني الكفن ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن  
 َخَلق فتمتثل وصيته ألن ينه يفكفنه( رواه مسلم ويكون جديدًا أو غسيال إال أن يوصي امليت بتكف

أاب بكر رضي هللا عنه قال كفنوين يف ثويب هذين فإن احلي أحوج إىل اجلديد من امليت واألفضل 
تكفينه امليت يف ثالث لفائف بيض لقول عائشة رضي هللا عنها كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



 عليه.متفق يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة 
 

الشيخ: سحولية نسبة إىل الساحل ألهنا ترد من اليمن واليمن ساحل على البحر وما معىن قوله ليس 
فيها قميص وال عمامة؟ قيل معناه ثالثة زائدة على القميص والعمامة يعين ثالثة ال يكون منها 

فيها قميص   ليسالقميص والعمامة وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثالثة أثواب وقيل إن معىن
وال عمامة نفي لوجود قميص وعمامة وهذا هو ظاهر اللفظ أنه كفن بثالثة أثواب بيض سحولية 

 وليس فيها قميص وال عمامة ويدرج فيها إدراجاً.
 القارئ: وألن حالة اإلحرام اكمل أحوال احلي وهو ال يلبس املخيط فيها فكذلك حال موته.
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واب أن يقال وألن العمامة والقميص ال حيتاج ضعف القياسات لكن الصالشيخ: هذا قياس من أ
له لبس العمامة على ما إليها ألن الكفن ال يراد به الزينة خبالف احلي فاحلي قد ذكروا أنه يستحب 

ذهبوا إليه رمحهم هللا أما احملرم فله حال أخرى واملقصود أن يرحل اإلنسان لربه فيكشف رأسه وأن 
ون بثوب واحد إزار ورداء وعلى كل حال يكفينا أن نقول يف دفع قول من يقول إنه يتحد احملرم

احلديث اآلن استدل به طائفتان  للفظ ألنتستحب العمامة والقميص أن ما ذهبوا إليه خالف ظاهر ا
طائفة تقول يستحب أن يكون يف الكفن قميص وعمامة وعلى رأيهم يكون معىن احلديث ثالثة 

ى القميص والعمامة وهذا خالف ظاهر اللفظ ال شك والذين ينفون ذلك يقولون أثواب زائدة عل
 وال عمامة ال زائدًا على بس قميصاً احلديث صريح واضح ليس فيها قميص وال عمامة يعين أنه مل يل

 الثالثة وال واحدًا من الثالثة.
 قميصه هل خلعوه منه؟ السائل: الصحابة رضي هللا عنهم ملا غسلوا النيب صلى هللا عليه وسلم يف

 الشيخ: نعم خلعوه ألن عائشة تقول كفن يف ثالثة أثواب.
ط ليكون الظاهر للناس على بسا القارئ: واملستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط

أحسنها ألن هذه عادة احلي مث تبسط الثانية فوقها مث الثالثة فوقهما ويذر احلنوط والكافور فيما 
ل امليت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن الدراجه فيها ويكون ما عند رأسه أكثر مما بينهن مث حيم
 عند رجليه.

 عند رأسه ضعوها نسخة. ويكون ماالشيخ: عندي وجيعل ما عند رأسه بدل 



القارئ: وجيعل بقية احلنوط والكافور يف قطن وجيعل منه بني إليتيه برفق ويكثر ذلك لريد شيئاً إن 
ريكه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان أتخذ إليتيه ومثانته وجيعل الباقي يف خرج حني حت

 منافذ وجهه ومواضع سجوده.
 الشيخ: عندي على منافذ.
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القارئ: وجيعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وجيعل الطيب والذريرة يف مغابنه ومواضع 
احلي يتطيب هكذا وإن  ت ابلسجود ويطيب رأسه وحليته ألنسجوده تشريفاً هلذه األعضاء اليت خص

طيب مجيع بدنه كان حسنا وال يرتك على أعلى اللفافة العليا وال النعش شيء من احلنوط ألن 
الصديق رضي هللا عنه قال ال جتعلوا على أكفاين حنوطا مث يثين طرف اللفافة العليا على شقه األُين 

ذا أقامه على شقه األُين مث يفعل األيسر فوق الطرف اآلخر ليمسكه إمث يرد طرفها اآلخر على شقه 
ابلثانية والثالثة كذلك مث جيمع ذلك مجع طرف العمامة فريده على وجهه ورجليه إال أن خياف 

 انتشارها فيعقدها وإذا وضع يف القرب حلها وال حيرق الكفن.
 الشيخ: عندي وإذا وضعه نسخة.

 قه يفسده.رب حلها وال خيرق الكفن ألن ختريالقارئ: وإذا وضعه يف الق
الشيخ: وقال بعض العلماء خيرقه إذا خاف اللصوص ألنه يوجد والعياذ ابهلل لصوص ينبشون القبور 

ليأخذوا األكفان فإذا خيف من هؤالء خرق الكفن من أجل إفساده على اللصوص لكن املشكلة أن 
ن األوىل نبه فإذا نبشه حصل يف ذلك مفسداتاللص ال يعلم أن كفن صاحب القرب خمرق حىت يتج

مفسدة اللصوص والثاين ختريق الكفن واإلنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة وإذا تعدى أحد عليها 
 فليس من فعله فاملهم الصواب ما قاله املؤلف أن األكفان ال خترق حىت مع وجود اللصوص.

احلي فكذلك  سلم مل أيمر به وألنه ال جيب علىالقارئ: ال جيب الطيب ألن النيب صلى هللا عليه و 
 على امليت وال يزاد الكفن على ثالثة أثواب ألنه إسراف مل يرد الشرع به.

الشيخ: ظاهر كالم املؤلف رمحه هللا أن امليت يبقى على النعش هكذا يف الكفن وال يسجى ال بعباءة 
ع العباءة كما يفعل احلي ولكن ال شك أن وض  وال بغريها ألنه يقول إنه جَيْعل اللفافة العليا أحسنها

عليه أو السرتة أحسن أما ابلنسبة للمرأة فاألفضل أن يكون على نعشها مكبة يعين أعواد حمنية 
 توضع على النعش ويكون السرت من فوقها لئال ينكشف جسمها أمام الناس.
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ى هللا عليه وسلم )ألبس عبد هللا بن أميب القارئ: وإن كفن يف قميص ومأزر ولفافة جاز ألن النيب صل
 ه( متفق على معناه.قميصه كفنه في

الرسول عليه الصالة والسالم يف قميصه مع أنه رأس املنافقني فلم  الشيخ: عبد هللا بن أيب كفنه
ذلك؟ قالوا ألن عبد هللا بن أيب كان جسيماً وكان محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه جسيماً أيضاً 

ا استشهد يف أحد أعطى عبد هللا بن أيب قميصه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ليجعله حلمزة هكذا ومل
ألة حتتاج إىل حترير وقيل إنه فعل ذلك أتليفاً البنه عبد هللا فابن عبد هللا بن أيب امسه عبد هللا قيل واملس

 وهو من أفضل الصحابة
 

سلم بقميصه أتليفاً لقلب ابنه عبد هللا الذي هو من رضي هللا عنهم فكفنه النيب صلى هللا عليه و 
لثاين مناسبته ظاهرة ألن الرسول صلى هللا خيار الصحابة فإن صح األول فهي مناسبة وإن مل يصح فا

 عليه وسلم من هديه التأليف.
 درس جديد

 الشيخ: سبق لنا مسألة وهي فيما إذا خرج بعد تغسيل امليت شيء فهل جيب إعادة الوضوء أو
الغسل؟ وقد حررها لنا األخ خالد حامد وتبني يل أنه ال جيب الغسل وال الوضوء فيما إذا خرج شيء 

له ألن املقصود بتغسيله تغسيل ظاهره وهلذا قال )اغسلنها ثالاثً أو مخساً أو سبعاً أو أكثر بعد تغسي
ن احلي سيصلي من ذلك إن رأينت ذلك( وأما ما خرج منه فهو وإن كان حداثً ابلنسبة للحي لك

 ويؤمر ابلطهارة من احلدث أما هذا فال.
يء فإننا نغسل مكان ما خرج منه الشيء وتغسيله الذي أوجبه الرسول علينا غسلناه فإذا خرج ش

مكانه وما حوله نطهره فقط وال جيب وضوؤه وال جيب إعادة غسله وهذا أيضاً األصح من مذهب 
وال الوضوء ألن هذا وإن كان انقضاً يف احلياة فإنه يف الشافعية على أنه ال جيب أن يعاد الغسل 

 املوت ال ينقض ولكن جيب أن يـمَغّسل موضع النجاسة.
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القارئ: وجيعل املئزر مما يلي جلده وال يزر عليه القميص فإن تشاح الورثة يف الكفن جعل ثالث 
ال اآلخر من مال اله وقلفائف على حسب ما كان يلبس يف حياته وإن قال أحدهم يكفن من م

السبيل كفن من ماله لئال يتعري بذلك ويستحب جتمري الكفن ثالاث ألن جابرًا روى أن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم قال )إذا مجرمت امليت فجمروه ثالاث(.

الشيخ: جتمري الكفن يعين تطييبه ابلبخور ألن البخور إمنا يتبني ابجلمر فيجمر يعين توضع لفائف مث 
 ها املبخرة من أجل أن تكتسب من رائحة الطيب.ون حتتتك
 

 فصل
القارئ: وتكفن املرأة يف مخسة أثواب مئزر تؤزر به وقميص تلبسه بعده مث ختمر مبقنعة مث تلف 

بلفافتني ملا روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول 
ا فكان أول ما أعطاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلقى مث وفاهت هللا صلى هللا عليه وسلم عند

 الدرع مث اخلمار مث امللحفة مث أدرجت بعد ذلك يف الثوب اآلخر وألن املرأة
 

تزيد يف حياهتا على الرجل يف السرت لزايدة عورهتا على عورته فكذلك يف موهتا وتلبس املخيط يف 
 إحرامها فتلبسه يف موهتا.

 يف مماهتا نسخة. : عنديالشيخ
 

 فصل
القارئ: فإن مل جيد إال ثوابً ال يسرت مجيعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش ملا روى خباب أن 

مصعب بن عمري قتل يوم أحد ومل يكن له إال منرة إذا غطي رأسه بدت رجاله وإذا غطي رجاله بدا 
لى رجليه االذخر( متفق عليه فإن  علوا عرأسه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )غطوا هبا رأسه واج

كان أضيق من ذلك سرت به عورته وغطي سائره حبشيش أو ورق فإن كثر املوتى وقلت األكفان كفن 
االثنان والثالثة يف الكفن الواحد ملا روى أنس قال كثرت القتلى وقلت األكفان يوم أحد فكفن 

 قرب واحد وهو حديث حسن.ون يف الرجل والرجالن والثالثة يف الثوب الواحد مث يدفن
 السائل: الرجلني كيف يكفنون مجيعاً؟

 الشيخ: يدرجون يف لفافة واحده.
 السائل: كيف جيعلون الثالثة يف كفن واحد؟
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الشيخ: ال نعرف كيفية ذلك لكن كأنه وهللا أعلم جتد الواحد منهم عليه إزار وليس له رداء فتجمع 
 ا ابلضبط.يعاً أو اثنان ألن حاهلم ما هي معروفة لناألزر يكفن هبا ثالثة مج

 السائل: املعروف أن الشهيد ال يكفن والنيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا املوضع أمر أن يكفنوا.
 الشيخ: يكفنوا بثياهبم فالشهيد يكفن لكن بثوبه.

 السائل: وإن قال أحدهم يكفن من ماله وقال اآلخر من مال السبيل.
ف أكفان للموتى فقال بعض الورثة من مال السبيل الوقف يعين مثاًل إنسان متربع موق الشيخ: مال

 السبيل وقال اآلخرون من ماله فيقدم الذي قال إنه يكفن من ماله.
 

 فصل
القارئ: فإن خرج منه شيء يسري وهو يف أكفانه مل يعد إىل الغسل ومحل ألن يف إعادته مشقة وال 

ضاً ملشقة إعادته وعنه أنه يعاد وإن ظهر منه كثري فالظاهر عنه أنه حيمل أييؤمن مثله اثنياً واثلثا 
 غسله ويطهر كفنه ألنه يؤمن مثله يف الثاين للتحفظ ابلتلجم والشد.

الشيخ: ابلتلجيم نسخة ألن امليت ال يتلجم بنفسه إمنا يـمَلجَّم وقول املؤلف رمحه هللا فالظاهر عنه أي 
ء اليسري ال يعاد غسله أي عن اإلمام أمحد وهذا هو األظهر أن الشيعن اإلمام أمحد وقوله عنه 

والشيء الكثري الذي يظهر على الكفن ويتبني يعاد لكن ال يعاد الغسل على ما رجحنا آنفاً بل يعاد 
 غسل املوضع مث يضرب عليه ما ُينع اخلروج مرة اثنية.

 
 فصل
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ما يتجنبه  وال خيمر رأسه ألن حكم إحرامه ابق فيجنبالقارئ: وإذا مات احملرم مل يقرب طيباً 
ته فمات فقال رسول هللا احملرمون ملا روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحل

صلى هللا عليه وسلم )غسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم 



عنه ال يغطى وجهه وال رجاله والظاهر عنه جواز تغطيتهما ألنه مل يذكرمها القيامة ملبيا( متفق عليه و 
ا فامليت أوىل وال يـمْلَبس قميصاً إن كان رجال ألنه يف حديث ابن عباس وألن احلي ال ُينع من تغطيتهم

 ممنوع من لبس املخيط وإن كان امرأة جاز ذلك ألهنا ال متنع من لبس املخيط وجاز ختمري رأسها ألهنا
ال متنع ذلك يف حياهتا وإن ماتت معتدة بطل حكم عدهتا وفعل هبا ما يفعل بغريها ألن اجتناب 

 ال يدعو إىل نكاحها وقد أمن ذلك مبوهتا.الطيب يف احلياة إمنا كان لئ
الشيخ: احلديث قال )اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال حتنطوه وال ختمروا رأسه( وهذا يدل 

 م أهنم حينطون األموات وقوله يف ثوبيه يعين إزاره ورداءه الذين مات فيهما.على أن من عادهت
 طيب؟ السائل: امليت احملرم هل جيوز غسله مبا فيه

الشيخ: ال يغسل مبا فيه الطيب ألنه حمرم وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا 
صلى هللا عليه وسلم مل أيمر بقضاء ما بقي  مات يف إحرامه يقضى عنه ما بقي ووجه ذلك أن النيب

ه هذه امليزة عن هذا الرجل حىت وإن كانت فريضة وألنه لو قضي عنه النتهى إحرامه ومل حتصل ل
العظيمة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً فصار يف قضائه حرمان هلذا امليت من أن يبعث يوم القيامة 

 ملبياً ألن انئبه أهنى نسكه
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فالصواب الذي ال شك فيه أنه ال يقضى عن امليت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا ألنه 
أكمل عنه مل يبعث يوم انقطع عمله مبوته وألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمر بذلك وألنه لو 

 القيامة ملبياً.
 ون؟السائل: ابلنسبة للموتى الذين تقطعت أجزاؤهم مث مجعت مجعاً كيف يكفن

 الشيخ: يكفنون بكيس أو ما أشبه ذلك.
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 ابب الصالة على امليت
القارئ: وهي فرض على الكفاية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )صلوا على من قال ال إله إال 

جلماعة فلم يشرتط هلا العدد كالظهر وجتوز يف هللا( ويكفي واحد ألهنا صالة ليس من شرطها ا



وسلم على سهيل بن ائشة رضي هللا عنها قالت ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه املسجد ألن ع
بيضاء إال يف املسجد رواه مسلم وصلي على أيب بكر وعمر يف املسجد وجتوز يف املقربة ألن النيب 

ة وجيوز فعلها فرادى ألن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم صلى على قرب يف املقرب 
وسلم كان يصليها أبصحابه يه فرادى والسنة فعلها يف مجاعة ألن النيب صلى هللا عليه صلي عل

ويستحب أن يصف ثالثة صفوف ملا روى مالك بن هبرية أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ما من 
ملسلمني إال أوجب( وهذا حديث حسن وإن اجتمع مسلم ُيوت فيصلي عليه ثالثة صفوف من ا

لى سعد ابن أيب يه مجاعة أو فرادى فال أبس ألن عائشة رضي هللا عنها صلت عنساء فصلني عل
 وقاص.
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الشيخ: الصالة على امليت كما قال املؤلف رمحه هللا فرض كفاية ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله 
ة عليه احبكم( فأمر ابلصالوسلم أمر هبا يف حديث أصح مما قاله املؤلف حيث قال )صلوا على ص

همْم َماَت أََبداً( وهذا يدل على أن من عادهتم الصالة على وألن هللا ت نـْ عاىل قال )َوال تمَصلِّّ َعَلى َأَحٍد مِّ
األموات وليس من شرطها اجلماعة فلو صلوا عليها فرادى صح والنيب صلى هللا عليه وسلم صلى 

ه وعلى آله وسلم لرسول صلى هللا عليا إماماً بني يدي اعليه الصحابة فرادى ألهنم كرهوا أن يتخذو 
فصاروا أيتون يصلون عليه أفرادًا الرجال مث النساء والصالة على امليت يف املسجد جائزة وليست 

هي األفضل بل األفضل أن يوضع للجنائز مصلى خاص يصلى عليهم فيه لكن نظرًا ملا اعتاده الناس 
الناس يعتادون هذا  ثر مجعاً وأوسع صاريف املساجد ألنه أكاليوم حيث يصلون على األموات 

ويصلون على اجلنائز يف املساجد والصالة على اجلنائز يف املساجد من ابب اجلائز وليست من ابب 
السنة أما الصالة يف املقربة فكذلك هي جائزة أن يصلى على امليت يف املقربة ألن النيب صلى هللا 

وهذا يدل على جواز صالة اجلنازة  يت كانت تقم املسجدعلى قرب املرأة ال عليه وعلى آله وسلم صلى
 يف املقربة وعلى هذا فيكون هذا خمصصاً لعموم

 
النهي عن الصالة يف املقربة ويكون املراد ابلنهي عن الصالة يف املقربة الصالة اليت ليست صالة 

 جنازة أما هذه فال أبس هبا.

(2/342) 



 

معىن احلديث  كان يصفهم ثالثة صفوف لكن قد يقال إنواملؤلف ذكر حديث مالك بن هبرية أنه  
اد بذلك التكثري وفعل التكثري يعين )ما من مسلم ُيوت فيصلي عليه ثالثة صفوف من املسلمني( املر 

مالك بن هبرية رضي هللا عنه كقول بعض العلماء يف خطى املسجد أنه ينبغي أن يقصر اخلطى من 
وال يف هذا أما حديث مالك بن هبرية فإنه حيمل على ما جاء  أجل أن تكثر ويف هذا نظر ال يف هذا

زِّئهم وجنعل اإلمام وواحد وخلفهما يف السنة من وجه آخر أن املراد بذلك تكثري املصلني مث لو قلنا جن
اثنني وخلفهما اثنني خالفنا السنة يف تكميل الصف األول فاألول فالظاهر يل أن املراد حبديث مالك 

كثري كما يشهد له ما ذكرانه )ما من مسلم ُيوت فيقوم على جنازته أربعون رجالً ال بن هبرية الت
ا تقارب اخلطى فيمن جاء إىل املسجد فهو أيضاً خالف يشركون ابهلل شيء إال شفعهم هللا فيه( وأم

ن ظاهر السنة فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال )ال خيطو خطوة( واملراد اخلطوة املعتادة ولو كا
 تقصري اخلطى مطلوابً لبينه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.

 
 فصل

ك إلمجاع الصحابة على الوصية هبا فإن أاب القارئ: وأوىل الناس ابلصالة عليه من أوصي إليه بذل
بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب وابن مسعود أوصى بذلك 

أاب برزة وأم سلمة أوصت سعيد بن زيد وعائشة أوصت إىل أيب هريرة  الزبري وأبو بكرة أوصى به
مري الكوفة يتقدم فقال ابنه أيها وأوصى أبو سرحية إىل زيد بن أرقم فجاء عمرو بن حريث وهو أ

األمري إن أيب أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدم زيد وألهنا حق للميت فقدم وصيه هبا كتفريق 
ول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه( وقال أبو حازم ثلثه مث األمري لق

 شهدت حسيناً عليه السالم حني مات احلسن.
 خ: ليست عندي عليه السالم فالظاهر أهنا من الطابع.الشي

(2/343) 

 

قول القارئ: وقال أبو حازم شهدت حسيناً حني مات احلسن وهو يدفع يف قفى سعيد بن العاص وي
 الصلوات. تقدم لوال السنة ما قدمتك وسعيد أمري املدينة وألهنا إمامة يف صالة فأشبهت سائر

م هو الشيخ: قول املؤلف رمحه هللا مث األمري بناًء على ما كانوا يعهدونه يف ذلك الوقت أن اإلما



ذو سلطان يف  األمري أما يف عهدان اآلن فإمام املسجد أحق من األمري وذلك ألن إمام املسجد هو
 مكانه فيكون هو

 
ساجد فوزير شؤون املساجد الظاهر أنه أحق نعم لو فرض أنه جاء من فوق اإلمام كوزير شؤون امل

ولة كان أوىل أيضاً أما أمري أحق من إمام مسجد ألن واليته على املساجد عامة ولو جاء رئيس الد
 البلدة فالظاهر أن سلطان املسجد هو إمام املسجد.

جانب ئ: مث األب وإن عال مث االبن وإن سفل مث أقرب العصبة مث الرجال من ذوي أرحامه مث األالقار 
هبا  ويف تقدمي الزوج على العصبة روايتان أشهرمها تقدمي العصبة ألن عمر قال لقرابة امرأته أنتم أحق

 وألن النكاح يزول ابملوت والقرابة ابقية.
هنائياً بل هناك عالقات كاإلرث والعدة واملهر وما أشبه  الشيخ: سبق أن النكاح ال يزول ابملوت

 ذلك.
ج أحق هبا ألن أاب بكرة صلى على امرأته دون أخوهتا وألنه أحق منهم بغسلها القارئ: والثانية الزو 

ابإلمامة يف املكتوابت للخرب فيه واحلر أوىل من العبد القريب لعدم واليته  فإن استووا فأوالهم أوالهم
 وا وتشاحوا أقرع بينهم.فإن استو 

د اآلن واآلن يتوىل الصالة على اجلنائز الشيخ: احلمد هلل أن هذه األمور اليت يفرضها الفقهاء ما توج
رون أنه أقرب إىل التقوى وقدموه إمام املسجد مث إذا قدمت يف غري وقت الصالة خيتار الناس من ي

قتضيه إذ أن املقام مقام دعاء وكلما كان وال شك أن من كان أقرب إىل التقوى أحق ألن املقام ي
 اإلنسان أتقى هلل كان أقرب إىل اإلجابة.

 
 صلف

(2/344) 

 

القارئ: ومن شرطها الطهارة واالستقبال والنية ألهنا من الصلوات فأشبهت سائرهن والسنة أن يقوم 
على أسه مث صلى فقام عند ر  اإلمام حذاء رأس الرجل ووسط املرأة ملا روي أن أنساً صلى على رجل

امرأة فقام حيال وسط السرير فقال له العالء بن زايد هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام 
 على املرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم وهذا حديث حسن.



أما وسط قية البدن و الشيخ: واحلكمة وهللا أعلم أن الرأس مقدمة البدن فكان وقوفه عنده أوىل من ب
رأة فألن القيام عنده أسرت هلا وهذا بناًء على أن نعوش النساء ال يكون عليهن مكبة فإذا قام امل

اإلمام عند َوَسطها سرت وسطها عمن وراءه هذا وهللا أعلم احلكمة يف ذلك وقوله )هكذا رأيت( 
القرآن وغري  لة كثرية يف( وهلذا أمثاجلملة هذه استفهامية حذف منها أداة االستفهام والتقدير )أهكذا

رموَن( التقدير )أهم ينشرون( وهلذا كان ينبغي أن يقف  ًَة مَِّن اأْلَْرضِّ همْم يـمْنشِّ القرآن )َأمِّ اختََّذموا آهلِّ
( ألنه لو وصل لظن الظان أن مجلة ينشرون صفة  ًَة مَِّن اأْلَْرضِّ َذموا آهلِّ اإلنسان عند قوله تعاىل )َأمِّ اختَّ

 ليس كذلك.آلهلة و 
 

وز أن يصلي على مجاعة َدْفعة واحدة ويقدم إىل اإلمام أفضلهم ويسوى بني رؤوسهم فإن القارئ: وجي
اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى قدم الرجال وإن كانوا عبيدًا مث الصبيان مث اخلناثى مث النساء ملا 

ضعت لي القوم وو الصيب مما يروى عمار موىل احلارث بن نوفل قال شهدت جنازة صيب وامرأة فقدم 
املرأة وراءه فصلى عليهما ويف القوم أبو سعيد اخلدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم 

فقالوا السنة رواه أبو داود وألهنم هكذا يصفون يف صالهتم وقال اخلرقي يقدم النساء على الصبيان 
عن أمحد ما يدل ني رؤوسهم و كان يسوي ب  حلاجتهن إىل الشفاعة ويسوى بني رؤوسهم ألن ابن عمر

 على أنه جيعل صدر الرجل حذاء وسط املرأة واختاره أبو اخلطاب ليقف كل واحد منهما موقفه.

(2/345) 

 

الشيخ: وهذا هو األقرب فاآلن إذا اجتمع أصناف رجال ونساء وقدمناهم بني يدي اإلمام فمن 
أن رأس الرجل يكون  هم أمامه؟ املذهبالذي يلي اإلمام؟ الرجال مث الصبيان مث النساء وكيف نضع

حبذاء وسط املرأة ليكون موقف اإلمام مطابقاً للسنة يف كل جنازة على حدة والقول الثاين تكون 
رؤوسهم سواًء ويقف اإلمام عند الرأس ألن هذا موقف اإلمام من جنازة الرجل فكان أحق ابملراعاة 

 من جنازة املراة واألول أقرب للصواب.
 أن يقدم أحد أقرابء امليت يف الصالة عليه؟هل إلمام املسجد السائل: 

 الشيخ: ال أبس ال سيما إذا كان القريب مشهورًا ابلتقى والعبادة والعلم فهنا قد حيسن أنه يقدم.
السائل: ذكران أنه جيوز الصالة يف املقربة على القرب وبعض العلماء يقول إنه يقتصر فقط على الصالة 

على اجلنازة اليت مل تدفن بعد داخل املقربة فيبقى على األصل وهو ورد وأما الصالة على القرب كما 



 النهي فيصلى عليها خارج املقربة مث تدخل املقربة؟
الشيخ: األول أصح أنه يصلى على اجلنائز يف املقربة كما يصلى على القبور ألن الصالة على القبور 

منهي عنه بعينه )ال تصلوا إىل القبور( ن إىل القرب وهو أعظم وإذا كان الشرع أجاز أن يصلي اإلنسا
 ففي مكان القبور من ابب أوىل.

 السائل: هل نقول إن األصل عدم الصالة فلما استثنيت هذه احلالة بقي على األصل؟
الشيخ: ال ما دام عندان قياس صحيح جلي فنأخذ به وهلذا صالة اجلنازة ليست صالة مطلقة بل 

 فهي مقيدة. يقال صالة جنازة
 ة: األصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء وأنه كما يكفن الرجل بثالثة أثواب كذلك املرأة.مسأل

 
 فصل

 القارئ: وأركان صالة اجلنازة ستة، القيام ألهنا صالة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر.

(2/346) 

 

صلى هللا عليه وسلم )صل قائماً فإن  الشيخ: القيام يف الصالة معروف أنه ركن من أركاهنا لقول النيب
أو العموم اللفظي أما العموم  وهذه صالة فتدخل يف العموم املعنوي مل تستطع فقاعدًا( احلديث

 اللفظي فظاهر وأما العموم املعنوي فالقياس واملؤلف رمحه هللا جعلها من ابب العموم املعنوي.
 عليه وسلم كرب على النجاشي أربعا متفق عليه. القارئ: الثاين أربع تكبريات ألن النيب صلى هللا

الفعل ال يدل على الوجوب لكن كون النيب الشيخ: هذا االستدالل غري كايف يف الواقع ألن جمرد 
صلى هللا عليه وسلم مل يرد عنه حرف واحد أنه اقتصر على أقل من ثالث بل حافظ عليها ورمبا زاد 

بقوله )صلوا كما رأيتموين أصلي( أما جمرد أنه كرب على  يدل هذا على وجوب األربع ويستأنس هلذا
نه فعل والفعل ال يدل على الوجوب على القول النجاشي أربعاً فهذا ال يدل على الوجوب أل

 الراجح.
القارئ: الثالث أن يقرأ يف التكبرية األوىل بفاحتة الكتاب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال صالة 

قرآن( وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ أبم القرآن وقال إنه من السنة أو من متام ملن مل يقرأ أبم ال
اه البخاري وألهنا صالة جيب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر الرابع السنة حديث صحيح رو 

أن يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم يف الثانية ملا روى أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب 



ب ول هللا صلى هللا عليه وسلم أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتارس
بعد التكبرية األوىل يقرأ يف نفسه مث يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم وخيلص الدعاء للجنازة وال 

 الصالة عليه شيء مؤقت يقرأ يف شيء منهن مث يسلم سرًا يف نفسه رواه الشافعي يف مسنده وليس يف
 وإن صلى كما يصلي يف التشهد فحسن.
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الشيخ: ليس يف الصالة عليه يعين على من؟ على النيب صلى هللا عليه وسلم شيء مؤقت أي معني 
على حممد كفى لكن ال بل لو قال اللهم صل على حممد أو صلى هللا على حممد أو الصالة والسالم 

سئل كيف نصلي عليك قال قولوا  لسنة أفضل فإن النيب صلى هللا عليه وسلمشك أن ما جاءت به ا
 )اللهم صل على حممد( إىل آخره.

 
القارئ: اخلامس أن يدعو للميت يف الثالثة لذلك ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا صليتم على 

ل به وما دعا به أجزأه أبو داود وألنه املقصود فال جيوز اإلخال امليت فأخلصوا له الدعاء( رواه
 لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )حتليلها التسليم(.السادس التسليم 

الشيخ: هذا الرتتيب إذا صح فيه احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم الذي رواه أبو أمامه بن 
ى فهو أيضاً مناسب ألن املقصود ابلصالة علسهل عن رجل من أصحاب النيب فظاهر وإن مل يصح 

لثناء على هللا عز وجل مث الصالة على النيب صلى هللا عليه امليت هو الدعاء له والدعاء من سننه ا
وسلم مث الدعاء فهنا الثناء على هللا عز وجل مباذا؟ بقراءة الفاحتة والصالة على النيب صلى هللا عليه 

ء العام ألنه أعم وأمشل والدعاء لدعاء للميت يف الثالثة لكن يبدأ ابلدعاوسلم يف التكبرية الثانية وا
دخل فيه امليت الذي بني يديه فأنت تقول )اللهم اغفر حلينا وميتنا( ومنهم هذا امليت مث تدعو العام ي

له خبصوصه فتقول له اللهم اغفر له وارمحه وهذا مناسب جدًا وقد ذكران له نظريًا وهو التحيات يف 
م عليك مث ابلسالم على النيب صلى هللا عليه وسلم مث ابلسال لتشهد تبدأ ابلثناء على هللا مث ابلسالما

على عباد هللا الصاحلني وَبَدْأت ابلسالم عليك دون العموم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ابدأ 
 الصاحلني(. بنفسك( وألن الرسول علم األمة هكذا قال )السالم علينا وعلى عباد هللا

ة فهل جيوز قراءة سورة مع زايدة وسورة معه كذلك يعين الفاحتة وسور السائل: حديث ابن عباس فيه 
 الفاحتة؟



 الشيخ: جيوز أن يقرأ مع الفاحتة سورة قصرية أحياانً.
 

 فصل

(2/348) 

 

القارئ: وسننها سبع رفع اليدين مع كل تكبرية ألن عمر كان يرفع يديه يف تكبرية اجلنازة والعيد 
 رية اإلحرام.بسجود وال قعود فسن فيها الرفع كتكبوألهنا تكبرية ال يتصل طرفها 

الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه يرفع يديه يف كل تكبرية من تكبريات اجلنائز أوالً ألنه صح عن ابن 
عمر بل صح مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كما صححه الشيخ عبد العزيز بن ابز يف حاشيته 

ن آخر بدون حركة خالف الصلوات مل يرفع يديه لكان االنتقال إىل رك على فتح الباري واثنياً ألنه لو
فكل الصلوات ليس فيها انتقال من ركن إىل ركن إال حبركة إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود وهنا 
ينتقل من قراءة الفاحتة إىل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا اقتصر على جمرد التكبري صار 

وات فالقياس واحلديث كالمها يدل على أن من السنة بال حركة وهذا خالف املعهود يف الصلانتقال 
 أن يرفع اإلنسان يديه يف كل تكبرية يف صالة اجلنازة.

 
َّللَِّّ مَِّن الشَّْيطَانِّ  القارئ: والثاين االستعاذة قبل القراءة لقول هللا تعاىل )فَإَِّذا قـََرْأَت اْلقمْرآَن فَاْسَتعِّْذ ابِّ

.) يمِّ  الرَّجِّ
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الشيخ: ابرك هللا فيكم هذه مسألة مهمة إذا قرأت القرآن فاستعذ لكن إذا ذكرت القرآن على أنه 
شهد ابآلايت وال يستعيذ شاهد فال حاجة لالستعاذة ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم دائماً يست

ب أن بعض الناس يقول لقول هللا ألنه مل يقصد القراءة إمنا قصد االستشهاد أو االستدالل والعج
فـََرْغَت فَاْنَصْب( ما قال هللا هكذا هل قال هللا تبارك وتعاىل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم )فَإَِّذا 

( َوإِّىَل رَبَِّّك فَاْرَغْب( ال ولذلك هذه من 7َرْغَت فَاْنَصْب )تعاىل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم )فَإَِّذا فَـ 
على بعض الناس الذين يريدون أن يستمسكوا ابلسنة ونعم ما أرادوا لكن جيب أن  األخطاء اليت ترد



نة حيث جاءت السنة فنحن إذا شاهدان حديث )ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده تطبق الس
نار( قالوا أفال نتكل اي رسول هللا قال )ال( اعملوا فكل ميسر ملا خلق له مث من اجلنة ومقعده من ال

و فرض أنه من مَّا َمْن َأْعَطى َواتَـَّقى( وليس ابحلديث مث استعاذ وقرأ وأمثلة كثرية هلذا لكن لقرأ )فَأَ 
َّللَِّّ( يشمل ما قرأه استشهاداً السنة وأنه اثبت أو قال أحد بعموم قوله )فَإَِّذا قـََرْأَت اْلقمْرآَن فَاْسَتعِّْذ ابِّ 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم )فإذا فرغت فانصب( وما قرأه تعبداً وحتفظاً قلنا ال تقل قال هللا تعاىل
قال هللا تعاىل )فإذا فرغت فانصب( فاجعل االستعاذة منك مث قل قل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم 

 قال هللا عز وجل.
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نفسه القارئ: الثالث اإلسرار ابلقراءة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسر هبا الرابع أن يدعو ل
وى أبو إبراهيم األشهلي عن أبيه قال  ولوالديه وللمسلمني بدعاء النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ما ر 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى على اجلنازة قال )اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان 
لنيب صلى هللا عليه وسلم وغائبنا وصغريان وكبريان وذكران وأنثاان( حديث صحيح وعن أيب هريرة عن ا

ى اإلسالم ومن توفيته فتوفه على اإلُيان اللهم ال حترمنا حنوه وزاد )اللهم من أحييته منا فأحيه عل
 أجره وال تضلنا بعده(.

الشيخ: وهذا هو الصواب أما قول بعض الفقهاء اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن 
ذا لفظه فهذا ليس بصحيح والصحيح ومن توفيته منا فتوفه على توفيته منا فتوفه على السنة أظن ه

وإمنا اختار النيب صلى هللا عليه وسلم للحياة اإلسالم وللموت اإلُيان ألن احلساب إمنا يكون  اإلُيان
على ما يف القلب وآخر حلظة يف الدنيا اليت ُيوت عليها اإلنسان هي اليت يبعث عليها يوم القيامة 

م ظاهراً حىت وإن كان خيتم لنا ولكم ابإلُيان أما احلياة فاحلياة مع جمتمع فيكفي اإلسالنسأل هللا أن 
اإلنسان منافقاً ألن املقصود اإلسالم ظاهرًا يعين أن يستسلم الناس هلل عز وجل ظاهراً وحساهبم على 

احلياة قال أحيه هللا عز وجل وهلذا اختار النيب عليه الصالة والسالم الفرق بني احلياة واملوت ففي 
 على اإلسالم ويف املوت قال توفه على
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اإلُيان فإذا قال قائل النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من أحييته منا( وهذا ينايف قولنا االستسالم 
ث الناس أن حممدًا يقتل أصحابه( ولو ظاهرًا قلنا إن الرسول عليه الصالة والسالم قال )ال يتحد

ا فاملنافق منا ظاهرًا وإن كان عدوان ني من أصحابه ألهنم أصحاب له ظاهرًا فيكون منفجعل املنافق
فإبليس مثالً أمر هللا املالئكة أن تسجد آلدم وإبليس أىب وهذا يدل على أن اخلطاب موجه إليه مع 

انر وهم خلقوا من ( لكن إبليس كان معهم وليس منهم ألنه خلق من أن هللا يقول )َوإِّْذ قـمْلَنا لِّْلَمالئَِّكةِّ 
ه اخلطاب إليه معهم ألنه نور فليس منهم أصاًل وال عم اًل ولذلك استكرب وهم سجدوا لكنه وجِّّ

 مندمج فيهم متشبِّّه هبم.
القارئ: ويف آخر )اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها وأنت هديتها لإلسالم وأنت قبضتها وأنت أعلم 

أبو داود وعن عوف بن مالك قال صلى النيب صلى بسرها وعالنيتها جئناك شفعاء فاغفر له( رواه 
هللا عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله 

نس ووسع مدخله واغسله ابملاء والثلج والربد ونقه من اخلطااي كما نقيت الثوب األبيض من الد
أعذه من عذاب من أهله وزوجاً خريًا من زوجه وأدخله اجلنة و وأبدله دارًا خريًا من داره وأهاًل خريًا 

 القرب وعذاب النار حىت متنيت أن أكون أان ذلك امليت رواه مسلم.
 الشيخ: هللا أكرب هذا دعاء عظيم من النيب عليه الصالة والسالم ألن قوله )أبدله دارًا خريًا من داره(

نسان شقاء وتعب وعناء وكدر وال يكاد ُيضي على اإل واضح دارًا خريا من داره ألن دار الدنيا دار
 يوماً يسر فيه إال والذي بعده يساء فيه كما قال الشاعر:

 فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
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لكن دار اآلخرة ليس فيها ذلك إذا كان اإلنسان من أهل اجلنة جعلين هللا وإايكم منهم فالدار خري 
خرٌي من أهله؟ احلور وعلى كل  نيا )أهاًل خرياً من أهله( هذه قد يكون فيها إشكال منمن دار الد

حال احلور خمتلف هل هم خري أو بنو آدم خري؟ لكن اخلريية تكون ببدل العني وتكون ببدل الوصف 
 وهنا إذا غري هللا وصف أهلك من سوء معاملة إىل حسن معاملة فإنه يقال إن هللا أبدلك خبري منهم

( مع أن األرض هي األرض ما تبدلت لكن تغريت أليس هللا يقول )يـَْوَم تـمَبدَّلم اأْلَْرضم َغرْيَ  اأْلَْرضِّ
وكذلك يقال )زوجاً خريًا من زوجه( ال يعين ذلك أن زوجه ال يكونون معه ال، فهم يكونون معه لكن 

الدنيا، وقوله )حىت متنيت أن أكون يبدل هللا تعاىل أحواهلم حبال أخرى غري احلال اليت كانوا عليها يف 



هذا من ابب متين املوت املنهي عنه؟ اجلواب ال بل ال بد من متين هذا الدعاء أان ذلك امليت( هل 
ألنه ال يدري رمبا يصلي عليه من ال يدعو هذا الدعاء ورمبا ال يصلي عليه النيب عليه الصالة 

 والسالم.
 

ا اللهم غفار له اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطاً وسلفاً وأجر القارئ: وإن كان طفاًل جعل مكان االست
ثقل به موازينهما وأعظم به أجورمها وأحلقه بصاحل سلف املؤمنني واجعله يف كفالة إبراهيم وقه برمحتك 

 عذاب اجلحيم فإن مل يعلم شراً من العبد قال اللهم ال نعلم إال خريا.

(2/353) 

 

من عدة أحاديث وأتوا به فقوله اللهم عه بعض العلماء رمحهم هللا الشيخ: هذا الدعاء للطفل مج
سلم أخرب أن من مات له ثالثة من اجعله ذخرًا لوالديه وفرطاً وسلفاً وأجرا ألن النيب صلى هللا عليه و 

الولد واثنان من الولد كانوا سرتًا له من النار وأما قوله احلقه بصاحل سلف املؤمنني واجعله يف كفالة 
راهيم فهو أيضاً بناء على أن صبيان املؤمنني عند إبراهيم عليه الصالة والسالم كما جاء ذلك يف إب

برمحتك عذاب اجلحيم( فقد أشكل على أهل العلم وقالوا   بعض ألفاظ حديث املعراج وأما قوله )قه
أجاب كيف يدعى له أبن يقيه هللا عذاب اجلحيم مع أنه ال يعذب إذ أنه قد رفع عنه القلم؟ ف

بعضهم أبن هذا يكون عند الورود ورود الناس على جهنم يف الصراط فإن اإلنسان قد يتعذب من 
هتز ليس اثبتاً ولو دعا لوالديه ابلرمحة والثواب واألجر ذلك املرور ومنهم األطفال ولكنه جواب ي

 لكان كافياً.
 وايتني.القارئ: اخلامس أن يقف بعد الرابعة قليالً وهل يسن فيها ذكر على ر 

الشيخ: على روايتني عن أمحد رمحه هللا فاملذهب أنه ال ذكر فيها يقف مث يسلم والوقوف ليس طوياًل 
ليه نفسه مث يسلم وقيل بل فيها ذكر مث ما هذا الذكر؟ قيل إنه يقول أيضاً وقوف بقدر ما يرتاد إ

نا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده واغفر لنا وله وقيل إنه يقول رب
حسنة وقنا عذاب النار وكل هذا مل يرد عن النيب عليه الصالة والسالم لكنه استحسان من بعض 

املهم هل فيها ذكر أو ال؟ املذهب ليس فيها ذكر والرواية الثانية عن أمحد أن فيها ذكرًا  العلماء
ويتان ألنه مل يقدم واحدة على األخرى بل قال على وظاهر كالم املؤلف رمحه هللا أن الروايتني متسا



محه هللا قال روايتني فمن قال ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة فحسن ألن شيخ اإلسالم ر 
 إن النيب صلى هللا عليه وسلم كثريًا ما خيتم هبذا الدعاء دعاءه.
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أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على جنازة  القارئ: السادس أن يضع ُيينه على مشاله ملا روي
 ضع ُيينه على مشاله السابع االلتفات على ُيينه يف التسليمة.فو 
 

 فصل
القارئ: وال يسن االستفتاح ألن مبناها على التخفيف وال قراءة شيء بعد الفاحتة لذلك وعنه يسن 

 االستفتاح.
قرأ بعد الفاحتة شيئاً يف بعض األحيان لكان هذا الشيخ: ولو أنه ذكر املؤلف القول أبنه ال أبس أن ي

حيان وال سيما إذا كان مأموماً جيدًا ألنه ثبت فيقال إذا قرأ شيئاً بعد الفاحتة فحسن يف بعض األ
 وأطال اإلمام القراءة فالبد أن يقرأ املأموم وال يسكت فيقرأ ما يظن أنه يكمله قبل تكبرية اإلمام.

نية ألن عطاء بن السائب قال إن النيب صلى هللا عليه وسلم سلَّم على القارئ: وال يسن تسليمة اث
إمجاع قال أمحد التسليم على اجلنازة تسليمة واحدة عن  اجلنازة تسليمة واحدة رواه اجلوجزاين وألنه

 ستة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس فيه اختالف إال عن إبراهيم.
 يم النخعي ألنه من أفقه التابعني.الشيخ: الظاهر إنه إبراه

عليه وسلم ومجع عمر القارئ: وال تسن الزايدة على أربع تكبريات ألهنا املشهورة عن النيب صلى هللا 
الناس على أربع تكبريات وقال هو أطول الصالة فإن كرب مخساً جاز وتبعه املأموم ألن زيد بن أرقم  

 عليه وسلم يكربها رواه مسلم وعنه ال يتابع فيها كرب على جنازة مخسا وقال كان النيب صلى هللا
 اختاره ابن عقيل ألهنا زايدة غري مسنونة.
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الشيخ: هذا غريب أن تثبت عن النيب عليه الصالة والسالم مث يقال غري مسنونة بل يسن أن يكرب 
ذا هو األكثر وهو اً هأربعمخساً أحياانً وإن كان أكثر صالة النيب صلى هللا عليه وسلم أن يكرب 



األغلب لكن لو كرب مخساً حلديث زيد بن أرقم أحياانً فال أبس وهذا من نشر السنة ولكن يبقى أن 
يقال ماذا يقول ما بني الرابعة واخلامسة؟ ال أعلم يف هذا شيئاً لكن اجتهادًا مين إذا أردت أن أكرب 

اص بعد التكبرية الرابعة وهذا نرجو هللا أن ء اخللدعامخساً جعلت الدعاء العام بعد التكبرية الثالثة وا
 نكون موفقني فيه إىل الصواب.

القارئ: وإن كرب ستاً أو سبعا ففيه روايتان إحدامها جيوز ويتابعه املأموم فيها ألنه يروى عن النيب 
أموم فيها ه امليتبعصلى هللا عليه وسلم أنه كرب سبعا وكرب علٌي على أيب قتادة سبعا والثانية ال جيوز وال 

ألن املشهور عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه خالفها لكن ال يسلم قبله وينتظره حىت يسلم 
معه ألهنا زايدة قول خمتلف فيه فلم جيز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت يف الصبح وإن زاد 

 بهعلى سبع مل يتابعه ومل يسلم قبله قال أمحد وينبغي أن يسبح 
 : يعين إذا جاوز السبع ألنه مل يرد أكثر من السبع.لشيخا

 
 السائل: الزايدة على أربع تكبريات هل هي راجعة إىل اختيار اإلمام أو إىل صالح املصلى عليه؟

الشيخ: ال راجعة إىل اختيار اإلمام وهي سنة فإذا رأى أن يبينها للناس ابلفعل فعل ألن البيان ابلفعل 
 بت.غالباً يكون أث

 ئل: إذا كرب اإلمام ثالاثً وسلم فماذا ينبغي على املأموم؟السا
 الشيخ: جيب عليه أن ينبهه.

 السائل: إذا مل ينبه؟
 الشيخ: إذا مل ينتبه يكرب املأموم وحيصل به فرض الكفاية.

 السائل: ورد أنه كرب على النجاشي تسعاً فهل هذه الرواية ال تصح؟
 أنه كرب عليه أربعاً. يحنيالصحالشيخ: هذه شاذة ألن اليت يف 

 
 فصل
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القارئ: فإن كرب على جنازة فجئ أبخرى كرب الثانية عليهما مث إن جئ بثالثة كرب الثالثة عليهن مث إن 
رابعة أربع تكبريات فإن جيء أبخرى جئ برابعة كرب الرابعة عليهن مث يتمم بسبع تكبريات ليحصل لل



 دة التكبري على سبع أو نقصان اخلامسة من أربع وكالمها غري جائز.مل يكرب عليها لئال يفضي إىل زاي
الشيخ: قدمت جنازة فكرب عليها التكبرية األوىل مث جيء أبخرى فاألخرى كم حتتاج؟ أربع تكبريات 

 أربع فتكون تكبريات األوىل ستاً والثانية مخساً مث وستكون لألوىل مخس مث جيء بثالثة فتحتاج إىل
ساً وللرابعة أربعاً فإذا فيكرب عليها أربعاً وتكون لألوىل سبعاً وللثانية ستاً وللثالثة مخ جيء ابلرابعة

جيء خبامسة اآلن ما تدخل معها ألنه يلزم من ذلك إما الزايدة على السبع ابلنسبة لألوىل وإما 
رمبا تقع يف زمن ابلنسبة لألخرية وحينئٍذ يقال ال تدخلوهنا مع اجلنائز وهذه مسائل النقص عن األربع 

عتاد فالظاهر أن هذا ال يقع ألن اجلنائز يؤتى هبا األوبئة وكثرة األموات أما مع األمراض واملوت امل
 مجيعاً ويصلى عليها صالة واحدة.

 
مل جيز ألن السالم ركن مل أيتِّ به ويقرأ يف القارئ: وإن أراد أهل األوىل رفعها قبل سالم اإلمام 

السادسة حتة ويف اخلامسة يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم ويدعو هلم يف التكبرية الرابعة الفا
 لتكمل األركان جلميع اجلنائز.

الشيخ: نعم يدعو هلم يف السادسة هذا إن مل يدعو لألول فإن دعا لألول فقد انتهى لكنه سوف يبدأ 
لثة قرأ الفاحتة هلا وهي ابلنسبة فاحتة وهي حمل الصالة على الرسول ابلنسبة لألوىل مث إذا جاءت الثاابل

ى هللا عليه وسلم ولألوىل حمل الدعاء للميت حىت يصل إىل الرابعة للثانية حمل الصالة على النيب صل
 فيقرأ الفاحتة مث ُيضي يف بقية الدعاء.

 السائل: يكرر قراءة الفاحتة؟
 شيخ: نعم سيكررها ضرورة.ال

تفتنا بعده( هل نقول إن النيب صلى هللا عليه وسلم خيالف ما السائل: قوله )اللهم ال حترمنا أجره وال 
 إخالص الدعاء للميت. ورد من
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الشيخ: ال، إخالص الدعاء للميت معناه أنه يدعو له إبخالص وحضور قلب وهلذا كان الرسول 
 يقول )اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا ... ( إىل آخره.

 ركان حبيث تبطل صالة من مل يقرأ الفاحتة ويدعو؟والدعاء أ هل الفاحتةالسائل: 
 الشيخ: أما الفاحتة فركن ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب وهذا عام يف اجلنازة وغريها.



 
 فصل

القارئ: ومن سبق ببعض الصالة فأدرك اإلمام بني تكبريتني دخل معه كما يدخل يف سائر الصلوات 
 معه ألن كل تكبرية كركعة فال يشتغل بقضائها فإذا سلم اإلمام إلمام فيكربظر تكبري اوعنه أنه ينت

قضى ما فاته لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )وما فاتكم فاقضوا( قال اخلرقي يقضيه متتابعا فإن 
لقيام سلم ومل يقضه فال أبس ألن ابن عمر رضي هللا عنه قال ال يقضي وألهنا تكبريات متوالية حال ا

ا فات منها كتكبريات العيد وقال القاضي وأبو اخلطاب يقضيه على صفته إال أن جيب قضاء مفلم 
ترفع اجلنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له فإن سلم ومل يقضه فحكى أبو اخلطاب عنه رواية أهنا 

 ال تصح قياساً على سائر الصلوات.
يه مسائل أواًل هل يدخل مع ازة فذكر فصالة اجلن الشيخ: هذا الفصل فيما إذا سبق اإلنسان يف

اإلمام على أي حال وجده؟ ذكر فيه قولني والصواب أنه يدخل معه على أي حال وجده لعموم قول 
 النيب صلى
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هللا عليه وسلم )فما أدركتم فصلوا( ولكن دخل معه اآلن هل يقرأ الفاحتة ألن هذه أول تكبرية 
ه األول أن يبدأ بقراءة الفاحتة يدعو به اإلمام اآلن؟ حيتمل وجهني الوجابلنسبة للمسبوق أو يدعو مبا 

ألنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا وألنه لو قرأ الفاحتة ال يظهر فيه خمالفة اإلمام خبالف ما لو دخل معه يف 
ا يدعو به أثناء الفريضة مث قضى ما فاته فإنه يظهر فيه خمالفة اإلمام متاماً وحيتمل أن يقال إنه يقرأ م

عليه وعلى آله وسلم )ما أدركتم فصلوا( وألنه رمبا ال يتمكن بعد تسليم اإلمام لقول النيب صلى هللا 
 اإلمام من قضاء ما فاته فيفوت ما هو أعظم مقصود ابلصالة على امليت وهو الدعاء للميت.

م هذه ثالث احتماالت اثنياً إذا قضاه فإذا سلم اإلمام فهل يقضي متتابعاً أو يقضي ويدعو أو يسل
نازة سوف تبقى حىت يتمكن من التكبري والدعاء فليقض على حسب ما فاته فإذا نقول إذا كانت اجل

قال قائل كيف تبقى اجلنازة نقول ُيكن أن تبقى اجلنازة فيما إذا كان العدد حمصوراً وحضر مخسة 
يتم هؤالء العشرة ما فاهتم أو وصار الذين يقضون عشرة فإنه ُيكن أن تبقى اجلنازة ال ترفع حىت 

ك زحام شديد فينتظرون يف محلها حىت خيف الزحام املهم إذا كان ُيكن أن يقضي ما فاته يكون هنا
على صفته قبل أن ترفع اجلنازة فإنه يـَْفعل وإذا كان ال ُيكن فعندان اآلن حاالن احلال األوىل أن يتابع 



كر املؤلف أهنا إلمام فنقول أما سالمه مع اإلمام فقد ذ التكبري ويسلم واحلال الثانية أن يسلم مع ا
تبطل الصالة به ألنه سلم قبل إمتامها وأما متابعة التكبري فقد ذكر أنه يتابع ولكن الذي يظهر أن له 
اخليار إما أن يتابع التكبري وينتهي قبل أن ترفع وإما أن يسلم مع اإلمام ألنه ملا انتهت صالة اإلمام 

يت الفر انتهى الفرض  يضة فيبقى ما عداه تطوعاً واإلنسان جيوز له أي فرض؟ فرض الكفاية فاآلن قمضِّ
أن خيرج من التطوع لكن ال شك أن املتابعة أحسن من كونه يصلي مع اإلمام دون أن يقضي ما 

 فاته.
 السائل: ما صفة متابعة التكبري؟
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ن أكرب متوالية ويسلم بدون دعاء هذا إذا كان خيشى أالشيخ: كيفية املتابعة هللا أكرب هللا أكرب هللا 
 ترفع اجلنازة أما إن كان ستبقى يكمل ما فاته على صفته.

 ائل: إذا دخل مع اإلمام واجلنازة مل ترفع مث سلم اإلمام فماذا يفعل؟الس
 الشيخ: إذا سلم اإلمام يبدأ بقراءة الفاحتة مث الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم.

 
 لفص

 يف االسراع ابلدفن
عليه  القارئ: وإذا صلي عليه بودر إىل دفنه ومل ينتظر حضور أحد إال الويل فإنه ينتظر ما مل خيش

التغيري فإن حضر من مل يصل عليه صملَِّّي عليه مجاعة وفرادى قال أمحد رضي هللا عنه وال أبس بذلك 
 مرة مل يستحب له. قد فعله عدة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ومن صلى

 الشيخ: إذن ال وجه ملن أنكر إعادة الصالة على امليت مجاعة ما دام قد ورد عن الصحابة رضي هللا
عنهم فهم خري قدوة فإذا فاتت اإلنسان الصالة على امليت صلى عليه وحده إن مل يكن معه أحد 

لصالة معهم؟ فيها قوالن وإن كان معه أحد صلوا عليه مجاعة ولكن هل يسن للمصلني أن يعيدوا ا
يف  فمن العلماء من قال يكره ومنهم من قال يسن لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم )إذا صليتما

رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معه فإهنا لكما انفلة( والعمل على األول اآلن أي أن من 
 صلى عليها ال يعيدها مع اآلخرين.

ه عدة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ومن صلى مرة مل القارئ: وال أبس بذلك قد فعل



 ل هبا.يستحب له إعادهتا ألهنا انفلة وصالة اجلنازة ال يتنف
الشيخ: هذا غري مسلم أي قوله صالة اجلنازة ال يتنفل هبا ألننا نقول إن يف كالم املؤلف شيء من 

 نية انفلة ففي كالمه نظر.التناقض أليس قال إنه ال أبس إبعادة اجلماعة عليها والثا
ما أنه مر القارئ: ومن فاتته الصالة عليه حىت دفن صلى على قربه ملا روى ابن عباس رضي هللا عنه

 مع النيب صلى هللا عليه وسلم على قرب منبوذ فأمهم وصلوا خلفه متفق عليه.
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ة أو نفع من امليت أو ما الشيخ: لكن هل هذا سنة يف كل ميت أو إذا كان هناك خصيصة من قراب
صلى على كل من مات ومل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم  أشبه ذلك؟ الظاهر الثاين ألننا ال نعلم

حيضر جنازته إال املرأة اليت كانت تقم املسجد وكذلك لو كان إنسان له قريب مات ومل حيضر جنازته 
حبيث خترج كل يوم للمقابر تصلي  فصلى على قربه فال أبس أما أن يقال يصلى على كل من مات

 على من دفن وأنت مل حتضر الصالة عليه فهذا فيه نظر.
 معىن منبوذ؟ السائل: ما

 الشيخ: املنبوذ معناه كأنه وحده ليس مقرابً إىل القبور.
 مسألة: من شرط صالة اجلنازة حضور اجلنازة بني يدي املصلي.

 
ليل ألن أكثر ما نقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه القارئ: وال يصلى على القرب بعد شهر إال بق

رواه الرتمذى وألنه ال يعلم بقاؤه أكثر من شهر  صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر
 فتقيد به.
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الشيخ: هذه املسألة يقول املؤلف رمحه هللا أنه ال يصلى على القرب بعد أن ُيضي على دفنه شهر 
ما دفنت بشهر لكن ال الرسول صلى هللا عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدواستدل أبن 

دليل يف هذا على التقييد ألن ما وقع اتفاقاً أي مصادفة ليس حتديدًا وهذه قاعدة معروفة أن ما وقع 
نه اتفاقاً فال أسوة فيه مطلقاً وعلى هذا فنقول يصلي ولو بعد الشهر ولكن إىل مىت؟ أقرب ما يقال إ



يت فصل عليه وأما إذا مات قبل أن إذا كان هذا الرجل قد مات وأنت ممن تصح صالته على امل
تولد أو قبل أن متيز فال تصل عليه ألنك غري خماطب ابلصالة عليه يف هذه احلال أصاًل فهذا أقرب 

للميت  ما حيدد به الصالة على القرب أو على امليت فإن فاتت املدة وصار اإلنسان حيب أن يدعو
 له عند قربه فإن هذا ال أبس به فقد زار النيب صلى نقول له ادع هللا له ما يف مانع زر قربه وادع هللا

هللا عليه وسلم قرب أمه بعد سنوات عديدة لكن كالمنا على الصالة وهلذا ال يسن لنا اآلن أن نذهب 
صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر  إىل البقيع ونصلي على أمري املؤمني عثمان وال أن نصلي على النيب

 ماتوا قبلنا أبزمان كثرية.وعمر صالة اجلنازة ألهنم 
 

 فصل
 يف الصالة على الغائب

القارئ: وجتوز الصالة على الغائب وعنه ال جتوز ألن حضوره شرط بدليل ما لو كاان يف بلد واحد 
النجاشي اليوم الذي مات فيه  واألول املذهب ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم نعى

م أربعا متفق عليه فإن كان امليت يف أحد جانيب البلد مل يصل عليه من فصف هبم يف املصلى وكرب هب
يف اجلانب اآلخر ألنه ُيكن حضوره فأشبه ما لو كاان يف جانب واحد وقال ابن حامد جيوز قياساً على 

 يعلم بقاؤه أكثر منه أشبه من يف القرب.البعيد وتتوقت الصالة على الغائب بشهر ألنه ال 
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الشيخ: هذه املسألة الصالة على الغائب فيها خالف فمن العلماء من يقول إنه تسن الصالة على 
علماء من يقول يصلي على كل الغائب وعرب املؤلف هنا بتجوز دفعاً للمنع ال نفياً لالستحباب فمن ال

كل   بالغة يف هذا القول إذا أراد أن ينام صلى صالة اجلنازة علىغائب حىت إن بعض العلماء من امل
من مات يف هذا اليوم من املسلمني وهذه بدعة ال إشكال فيها فإهنا مل ترد عن النيب صلى هللا عليه 

 وسلم ومن العلماء من

(2/363) 

 



كان الغائب قال ال يصلى على غائب اكتفاًء بصالة احلاضر ومن العلماء من فصل وقال إنه إذا  
من املصاحل العامة فإنه ذلك الذي مات له غناء يف املسلمني إما علم أو مال أو دفاع أو ما أشبه 

يصلى عليه وإال فال واحلجة كلها بصالة النيب عليه الصالة والسالم على النجاشي ألننا نعلم علم 
باً أبدًا وال الصحابة لكن اليقني أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال يصلي على كل أحد مات غائ

ه صلى على غريه فلماذا صلى عليه؟ صلى على النجاشي وهذا هو الذي حفظ عنه ومل حيفظ عنه أن
قيل إنه صلى عليه ملا فيه من تلقي املهاجرين من املسلمني ونصرهم وهو مؤمن ما يف شك وقيل إنه 

الغائب فعندان اآلن الصالة على   صلى عليه ألنه مل يوجد من يصلي عليه يف بلده فصلى عليه صالة
منفعة للمسلمني هذه وقعت من الرسول كل ميت بدعة هذه واحدة الصالة على من فيه مصلحة و 

عليه الصالة والسالم لكن ما العلة؟ إن قلنا إن العلة أن النجاشي كان فيه غناء ونفع للمسلمني 
قلنا العلة أنه مل يصل عليه ألنه يف بلد  الذين هاجروا إليه قلنا من مل يكن كذلك فال يصلى عليه وإن

ان من أنفع عباد هللا لعباد هللا مل يصل عليه وهذا هو الذي نصرانية قلنا من صلي عليه يف بلده ولو ك
رجحه شيخ اإلسالم ابن تيميه ووجه رجحانه أنه قد مات من املسلمني من فيه غناء عظيم للمسلمني 

على أحد منهم فبطلت هذه العلة وثبتت العلة األوىل وهي أن  من قتال وغريه ومل حيفظ أنه صملِّّي
صل عليه وعلى هذا فلو أن إنسان قتل يف معركة ومل يعلم أين هو _ دفن مع النجاشي رمحه هللا مل ي

هؤالء الذين قتلوا ومل يعلم أين مصريه _ فإننا نصلي عليه وبناًء على ذلك ما قيل من أن سبعمائة 
بسناويني مع الصرب فهؤالء ال نعلم هل صلي عليهم أم ال؟ فالبد أن نصلي نفر قتلوا يف حرب ال

ال نعلم هل صلي عليهم أم ال وليس قتلهم يف املعركة حىت نقول إهنم شهداء ولكنه بعد  عليهم ألننا
 املعركة واالستيالء على البلد فهؤالء يصلى عليهم وجوابً ويسقط الفرض بصالة واحد من
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ذلك من فقد وأيمس من حياته ومل ندر عنه فهذا يصلى عليه صالة الغائب ملاذا؟ عليهم ك املسلمني
 يصلى عليه وهذا ألنه مل يصل عليه أما من كان قد صلي عليه وعلمت الصالة عليه فهذا ال

التفصيل هو الصحيح يف هذه املسالة ولكن إىل مىت نصلي عليه نقول ما دامت الفريضة مل تؤدى 
مىت علمنا ذلك ولو بعد مائة سنة فهذا ليس كالصالة على القرب كما سبق هذا ال تقييد  فنصلي عليه

 ة.فالبد أن يصلى عليه ولو طالت املدله ما دام هذا الرجل مل يصل عليه 
القارئ: فإن كان امليت يف أحد جانيب البلد مل يصل عليه من يف اجلانب اآلخر ألنه ُيكن حضوره 



 انب واحد وقال ابن حامد جيوز قياساً على البعيد.فأشبه ما لو كاان يف ج
 املكان الذي فيه امليت وإما الشيخ: الصواب أنه ال جيوز إذا كان يف بلد واحد فإنه إما أن ُيشي إىل

 يدع الصالة.أن 
 

 القارئ: وتتوقت الصالة على الغائب بشهر ألنه ال يعلم بقاؤه أكثر منه أشبه من يف القرب.
الكالم على هذا أيضاً وبينا أن الصحيح أنه غري مؤقت مث قوله إنه ال يعلم بقاؤه الشيخ: سبق لنا 

 ال يعلم.هو األصل؟ األصل البقاء إذا كان  أكثر من شهر يقال إذا كان ال يعلم فما
 

 فصل
 القارئ: ويصلى على كل مسلم ملا تقدم إال شهيد املعركة.
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قول يصلى عليه ى كل مسلم البد نعرف مىت يصلى عليه نالشيخ: قول املؤلف رمحه هللا يصلى عل
ا مت له أربعة شهور وعلى منذ خلق وخرج من بطن أمه حياً وال ُيكن أن خيرج من بطن أمه حياً إال إذ

هذا فالسقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع املسلمني وإن سقط قبل 
كان من األرض وال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه ألنه مل يكن بشراً أربعة أشهر فإنه يدفن يف أي م

فرًا أصلياً أو كافرًا مرتداً ببدعة أو اآلن وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مبسلم سواء كان كا
ترك عمل يمَكفِّر كالصالة وما أشبه ذلك وقوله إال شهيد املعركة مل يستثن رمحه هللا سوى شهيد املعركة 

ه صحيح ال يستثىن من أموات املسلمني يف عدم الصالة إال شهيد املعركة الذي قتل يف املعركة وقول
 وذلك لسببني:

د املعركة قد غفر له يغفر له كل شيء إال الدين والصالة يقصد هبا الشفاعة السبب األول أن شهي
الدين وهلذا كان النيب ملن؟ للميت وشهيد املعركة ال حيتاج إىل شفاعة ألنه مغفور له كل شيء إال 

 صلى هللا عليه وسلم قبل أن يفتح هللا عليه يسأل عمن عليه دين مل خيلف وفاؤه فال يصلي عليه.
لثاين يف شهيد املعركة أن شهيد املعركة ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مل يصل على السبب ا

 مصارعهم حىت يبعث يوم القيامة من شهداء أحد حىت إهنم نقل بعضهم إىل املدينة فأمر بردهم إىل
ري ذلك من مصرعه بثيابه اليت قتل فيها فعندان اآلن دليل أثري ودليل نظري مبين على األثر أيضام وغ



الشهداء الذين ثبتت هبم السنة يغسل ويكفن ويصلى عليه كغريه من الناس حىت املقتول ظلماً يغسل 
 أن املقتول ظلماً ال يصلى عليه فقوله ضعيف.ويكفن ويصلى عليه وأما من قال من العلماء 

لى على يد القارئ: وإن مل يوجد إال بعض امليت غسل وصلي عليه وعنه ال يصلى عليه كما ال يص
احلي إذا قطعت واملذهب األول ألن عمر رضي هللا عنه صلى على عظام ابلشام وصلى أبو عبيدة 

 على رؤوس.
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يصل على هذا البعض ملاذا؟ ألنه قد  ن كان قد صلي على مجلته ملالشيخ: إذا وجد بعض ميت فإ
جل فمقَِّد يف احلرب صلي عليه وهذا البعض ليس ذا نفس مستقلة وإن كان مل يصل على مجلته مثل ر 

ومل يوجد إال يده أو رجله أو رأسه فإننا نصلي عليه أما إذا قطع بعض احلي فإننا ال نصلي عليه ألن 
 اجلسد ابقي حياً 

 
فهذا هو التفصيل يف املسألة إذا وجد بعض حي؟ فاجلواب ال يصلى عليه وإذا وجد بعض ميت؟ 

  صلينا عليه.نظران إن كان قد صلي على مجلته مل نصل عليه وإال
القارئ: وال يصلي اإلمام على الغال وال على قاتل نفسه ملا روى جابر بن مسرة قال أيت النيب صلى 

نفسه مبشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم وعن زيد بن خالد قال تويف هللا عليه وسلم برجل قتل 
على صاحبكم إن  رجل من جهينة يوم خيرب فذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال )صلوا

صاحبكم غل من الغنيمة( احتج به أمحد ويصلي عليهما سائر الناس لقول النيب صلى هللا عليه وسلم 
الل اإلمام ها هنا أمري املؤمني وحده وعن أمحد رضي هللا عنه أن إمام  )صلوا على صاحبكم( قال اخل

 كل قرية واليهم وأنكر هذا اخلالل وخطََّأ انقله.
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الشيخ: هذان صنفان من الناس الغال وقاتل النفس وينبغي أن نضيف إليهما املدين هؤالء الثالثة ال 
يه وسلم مل يصل عليهما عقوبة هلما ن النيب صلى هللا عليصلي عليهم اإلمام الذي هو أمري املؤمنني أل

ونكااًل لغريمها لئال يتجرأ أحًد على الغلول أو على قتل نفسه أما غريه من الناس أي غري اإلمام فإنه 



يصلي عليهما لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )صلوا على صاحبكم( أما املدين وهو الثالث فينبغي 
ل خلف وفاًء إن قالوا نعم صلى عليه أو ضمنه أحد شخص مدين أن يسأل ه لإلمام إذا قدم إليه

صلى عليه وإال ترك الصالة عليه ولو أن الناس فعلوا هذا الرتدع كثري من الناس عن االستدانة إال 
للضرورة وهذا من حكمة الشرع أن ال نصلي على املدين إذا مل يكن له وفاء لكن ال يصلي أمري 

ن من له كلمة يف البلد من أمري أو قاض أو عامل أو غريهم إذا ه مثله؟ الذي نرى أاملؤمنني فهل غري 
ترك الصالة فقد أصاب السنة لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم بقي أن يقال املقتول حداً كاملرجوم 

مثاًل وقطاع الطريق وما أشبهه من املسلمني هل يصلى عليهم؟ اجلواب نعم يصلى عليهم حىت اإلمام 
أن يرى يف ترك الصالة عليه مصلحة مثل أن يدع الصالة على قاطع الطريق  يصلي عليه اللهم إال

 فهذا حق.
 السائل: أحسن هللا إليكم اجلنني هل هو حي يف مجيع أطواره؟

الشيخ: ال ليس حياً قال النيب عليه الصالة والسالم بعد أن ذكر مائة وعشرين يوماً قال )مث يرسل 
اة اليت أنت تريد يعين أنه انمي صحيح هو ينمو ال شك لكن منوه  فخ فيه الروح( فاحليإليه امللك فين
 كنمو الشعر.

 
 فصل

همْم َماَت أََبدًا َوال تـَقمْم َعَلى  القارئ: وال جتوز الصالة على كافر لقول هللا تعاىل )َوال تمَصلِّّ َعَلى َأَحٍد مِّنـْ
 ِّّ وا َأْن َيْستَـْغفِّرموا لِّْلممْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانموا أمويلِّ قـمْرىَب( ومن  َوالَّذِّيَن آَمنم َقرْبِّهِّ( وقوله سبحانه )َما َكاَن لِّلنَّيبِّ

حكمنا بكفره من أهل البدع مل يصل عليه قال أمحد ال أشهد اجلهمي وال الرافضي ويشهدمها من 
 أحب.
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همْم َماَت أََبداً  نـْ  َوال تـَقمْم َعَلى َقرْبِّهِّ( هذه يف املنافقني فمن علم الشيخ: اآليتان )َوال تمَصلِّّ َعَلى َأَحٍد مِّ
نه ال جيوز للمسلمني أن يصلوا عليه وال أن يدفنوه مع املسلمني وال أن يقوموا على قربه نفاقه فإ

ن حىت لو كان أابك أو أمك كذلك أيضاً قال هللا تعاىل ابالستغفار له بعد الدفن إذا علمنا نفاقه أايً كا
ِّّ َوالَّذِّيَن آَمنموا َأْن َيْستَـْغفِّرموا لِّْلممْشرِّكِّ )َما َكاَن لِّ  نَي َوَلْو َكانموا أمويلِّ قـمْرىَب( ما كان مبعىن أنه ممتنع شرعاً لنَّيبِّ

َذ مِّنْ  َوَلٍد( فإذا جاء الكون املنفي فمعناه أنه  غاية االمتناع كما قال تعاىل )َما َكاَن َّللَِِّّّ َأْن يـَتَّخِّ



ِّّ َوالَّذِّيَن آَمنموا َأْن َيْستَـغْ  مستحيل شرعاً أو قدراً  فِّرموا لِّْلممْشرِّكِّنَي( يعين أن يطلبوا أو مها )َما َكاَن لِّلنَّيبِّ
وهذا  من هللا املغفرة فمن طلب من هللا املغفرة ملشرك فإنه معتد يف الدعاء ألنه طلب ماال ُيكن شرعاً 

)َوَلْو  َتَضرُّعاً َوخمْفَيًة إِّنَّهم ال حيمِّبُّ اْلممْعَتدِّيَن( وقوله من االعتداء يف الدعاء وهللا تعاىل يقول )اْدعموا رَبَّكممْ 
َكانموا أمويلِّ قـمْرىَب( حىت لو كان أابك أو أمك أو ابنك أو ابنتك ال تستغفر هلم وهذا ليس عقوقاً هذا 

ذن له أذن النيب صلى هللا عليه وسلم ربه جال وعال أن يستغفر ألمه فلم أيطاعة هلل عز وجل لقد است
الناس ابلشفقة وحسن الصحبة من؟ وأقرب الناس إىل هللا من؟ الرسول عليه الصالة والسالم وأحق 

األم ومع وجود هذا السبب املقتضي التام مل أيذن له هللا تعاىل أن يستغفر هلا مع أهنا أمه وال نعلم أن 
ن عمه حصل منه من الدفاع اعة الرسول نفعت أابه وال أمه بينما نفعت عمه سبحان هللا ملاذا؟ ألشف

وسلم ما مل حيصل من أبيه وأمه فلذلك شفع يف عمه لكن  عن اإلسالم وعن رسول هللا صلى هللا عليه
 خيفف عنه مل تقبل على سبيل اإلطالق وإمنا خفف عنه مع أنه يرى نفسه أشد الناس عذاابً فكأنه مل

 فالذي خفف عنه وهو يرى أنه أشد الناس عذاب ما كأنه خفف
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وكان يف ضحضاح من انر يغلي منهما دماغه عليه نعالن يغلي منهما دماغه استأذن النيب صلى هللا 
ن يقف على قربها وال يقول عليه وسلم من هللا جال وعال أن يزور قرب أمه فأذن له سبحان هللا لك

تغفر هلا لكن وقف على اللهم اغفر هلا ملاذا؟ ألهنا كافرة ورضى هللا قبل كل شيء ال ُيكن أن يس
الرب عز وجل فوق كل قربها اعتبارًا فبكى عليه الصالة والسالم وأبكى من حوله ألهنا أمه لكن رضا 

لذين آمنوا كذلك ال ُيكن أن يستغفروا شيء ما استغفر هلا إطالقاً صلوات هللا وسالمه عليه وا
ناء عنده يف خدمته وطوعه لكنه ال للمشركني ولو كانوا أويل قرىب فلو مات ابن لشخص هو أعز األب
ه كافر وطاعة هللا ورسوله أحب إلينا يصلي فإنه ال جيوز له أن يستغفر له وال أن يصلي عليه ملاذا؟ ألن

 من حقاً من طاعة أنفسنا وأهوائنا هذا هو املؤ 
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ِّّ َوالَّذِّيَن آَمنموا َأْن َيْستَـْغفِّرم  وا لِّْلممْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانموا أمويلِّ قـمْرىَب مِّْن بـَْعدِّ َما فلذلك قال تعاىل )َما َكاَن لِّلنَّيبِّ
 َ ( وإبراهيم ملا استغفر ألبيه كما يف قوله تعاىل )رَبَـَّنا اْغفِّْر يلِّ َولَِّوالَِّديَّ هَلم  تـََبنيَّ يمِّ ْم َأهنَّمْم َأْصَحابم اجْلَحِّ



( أجاب هللا عنه يف بِّيهِّ إِّالَّ َعْن َولِّْلممْؤمِّنِّنَي يـَْوَم يـَقمومم احلَِّسابم  نفس اآلية )َوَما َكاَن اْستِّْغَفارم إِّبـَْراهِّيَم ألِّ
هم( واألنبياء أحق الناس ابلوفاء ابلوعد فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه )إِّنَّ إِّبـَْراهِّيَم َمْوعِّ  َدٍة َوَعَدَها إِّايَّ

ني هكذا املؤمن أما قول املؤلف ومن أَلَوَّاٌه َحلِّيٌم( اللهم اجعل رضاك مقدم على رضاءان اي رب العامل
بارة عامة كل بدعي حكمنا عليه ابلكفر فال نصلي حكمنا بكفره من أهل البدع مل يصل عليه هذه ع

عليه لكن يبقى النظر ما هي البدعة املكفرة وغري املكفرة؟ مث هل تنطبق على هذا أي التكفري ألنه 
ألة حتتاج إىل حترير وتبيني وبيان ما البدعة املكفرة؟ وهل عامل معاند أو ال تنطبق ألنه جاهل متبع؟ املس

كن اإلمام أمحد رمحه هللا لورعه انظر كيف كان كالمه قال أمحد ال أشهد هذا كافر هبا أو ال؟ ل
اجلهميه وال الرافضيه ويشهدمها من أحب يعين ألنه يقول وال أمنع الناس فهو لورعه ال يشهد 

ه يرى أهنما كافران ولكن من سواه ال ُينعهم يقول يشهدمها من أحب اجلهمي وال يشهد الرافضي ألن
ن بعض الناس الذين هم دون اإلمام أمحد مبراحل بل اإلمام أمحد ابلثراي وهم ابلثرى وهذا من ورعه أل

ال يرضون أن أحدًا خيالف أهواءهم أليس كذلك يوجد اآلن أانس ما بلغوا من العلم وال ربع ربع ربع 
مام أمحد ومع ذلك ال يرضون أن أحدًا خيالفهم بل من خالفهم فهو مبتدع ضال حيذر ما عند اإل

ناس عنه هللا املستعان إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو املتبدع الضال إال بشرط إذا ال
 التزم به فإننا نعذره ونقول امش على ما أردت والشرط أن يقول إنه رسول هللا فالواجب
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طاعة واالتباع إذا قال هكذا فعلى كل حال هذا ما له إال السيف ألنه كذب هللا ورسوله وإمجاع لا
رسالة فهل أنت معصوم؟ وهل املسلمني لكن ال ُيكن أن يقول إنه رسول هللا نقول إذا تنزلت عن ال

عي هذا أنت أوسع الناس علماً؟ وهل أنت أدق الناس فهماً؟ وهل أنت أتقى الناس؟ ما ُيكن أن يد
لنفسه إذن أنت والناس سواء أنت جمتهد إما أن تصيب أو ختطئ مث إين أقول وأكرر اي إخوان إذا 

ن الصواب معك فقد ابء إبمث اخلطأ لى رأي رأيته أنت فهذا ال يضرك شيئاً ألنه إن كاأحد اعرتض ع
إبِّمثِّي َوإِّمثَِّك( وإن كان اخلطأ منك حيث أضل الناس ابملعارضة عن احلق ويبوء إبمثه )إِّيّنِّ أمرِّيدم َأْن تـَبموَء 
اإلنسان إذا عارضه أحد قال أبداً فامحد هللا أن هللا يسر لألمة اإلسالمية من ُينع اخلطأ عنها أما كون 

ال هذا مبتدع هذا فيه كذا هذا غلط فاإلنسان الذي يريد احلق حقاً ال يهتم فيمن هذا خمطئ هذا ض
مد هلل إن كان احلق معي فقد ابء ابإلمث وإن كان احلق معه فقد رد عليه أو فيمن عارضه ويقول احل

اآلن ا أحد رد علي يتبعين كم؟ مخسني ألف أو أقل فأان َسلِّْمتم أان وبدل ما يتبعين مائة ألف مثاًل إذ



بدل ما أبوء إبمث مائة ألف أسلم من مخسني ألفاً لكن أين العقل الذي يتمكن اإلنسان به من احلكم 
الناس إذا رد عليه أحد أعوذ ابهلل انتفخ قال اي هلل هات احلرب والقلم هات األوراق مث قام هذا وبعض 

 فيما بيننا يرد بعضنا على ثاين مث ذاك أيضاً يرد عليه مث هكذا حنن املسلمنييكثر من الرد على ال
ون بعض وليت األمر يقتصر على رد ومردود لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارشون ويتهاوش

 رمبا هذا املتبوع ال يرضى أن هؤالء األتباع
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يفعلون ما فعلوا لكن نسأل هللا أن يعيذان وإايكم من الشيطان الرجيم يعين ما وجد اإلنسان لعب 
س أن يعبده املصلون يف هبذه االمة إال ابلتحريش كما جاء يف احلديث الصحيح )أن الشيطان أي

فيها صاروا ينهم( هذا التحريش بدل ما يعبدون األصنام ويتفرقون جزيرة العرب ولكن ابلتحريش ب
يتفرقون يف التحريش وهذه مشكلة ولذلك وقع يف َشرَكِّها من وقع من الناس اليوم بدأ كل واحد 

رون ويكون القتال بني من؟ بني ينربي إىل قول أو إىل اجتاه معني أو منهج معني مث يتبعه عليه آخ
 ن اخلطأ.الرؤوس ولكن الكرعان وما أشبه ذلك ما تتصاحل وهذا ماألتباع رمبا يتصاحل 

أواًل ال جيوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معني إال من كان معه احلق نتبعه لكن نرتوى وننتظر 
هو على منهج السلف أو غري هل هذا املنهج الذي وثقنا بصاحبه هل هو سليم أو غري سليم؟ هل 

لى غري طريق سليم فالواجب على املؤمن أن يتبع السليم وإذا كان عمنهج السلف؟ إذا كان غري 
السلف فالواجب على املؤمن أيضاً أن يتبع طريق السلف هم خري األمة وهم القدوة لكن هكذا أراد 

نه انصح أمني ال يصلي على اجلهمي هللا عز وجل واملهم أن كالم اإلمام أمحد رمحه هللا يدل على أ
 يه.يصلي عليهما ويشهدمها من أحب ما حيجر الناس على رأ والرافضي لكن يقول

السائل: العلمانيون يظهرون اإلسالم يف شيء من القول ويف بعض الكتاابت ورمبا شهود أيضاً بعض 
نفري منه وحماربته مبا الصلوات لكن املشهور عنهم واملستفيض واملتواتر كراهيتهم لإلسالم والت

 ؤالء؟يستطيعون فهل يصلى على مثل ه
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الشيخ: من علم نفاقه ال يصلى عليه ولو صلى معنا ألن املنافقني يشهدون الصالة مع الرسول عليه 
أو من يقال إنه من رؤسائهم الصالة والسالم لكن مىت نعلم؟ املشكلة اآلن أننا تكلمنا مع بعضهم 

ادية كفرية وأنه سلك هذا املسلك وقال أبدًا أان إمنا سلكت هذا الطريق ألن هناك علمانية متطرفة إحل
افرة امللحدة فكأنه يريد أن يسلك سبيالً لينتشل الشباب من هذه الَعلمانية ترى ابلفتح العلمانية الك

كان ينتشله من هذه العلمانية امللحدة الكافرة مث   بني سبيلني لكن هل هذا املنهج صحيح؟ نعم إن
سالمي صحيح بعد األدب اجلاهلي فهذا رمبا نقول أراد يقرهبم إىل اإلسالم ويبين كالمه على أدب إ

ن جباهه فقد نظن به خريًا لكن رجل ال يعرف منه هذا خريًا وإذا كان يشهد اجلماعة ويتصدق وحيس
حيح وحنن نعرف أنه يريد أن ينكر األداين لكن يتوسل بقول الشيء ويقول أبدًا طريقنا هي الص

 ذ الدين فهذا شيء اثين.األدب واألدابء وما أشبه ذلك إىل نب
 السائل: لكن االستفاضة إذا تعذر العلم أليست بكافية؟

حنن قيل لنا الصوفية وما الصوفية والصوفية فيهم وفيهم لكننا رأينا بعض الصوفية ما الشيخ: اي أخي 
 يننا وبينهم إال خالف يسري.ب

 
 ابب محل اجلنازة والدفن

 الناس بذلك ركها هتكاً حلرمتها وأذى للناس هبا وأوىلالقارئ: ومها فرض على الكفاية ألن يف ت
أوالهم بغسله وأوىل الناس إبدخال املرأة قربها حمارمها األقرب فاألقرب ويف تفضيل الزوج عليهم 

صالة فإن مل يكن فاملشايخ من أهل الدين وعنه النساء بعد احملارم اختاره وجهان بناًء على ما مر يف ال
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أاب طلحة فنزل يف قرب ابنته دون النساء رواه اخلرقي واألول أوىل 

النيب صلى هللا عليه وسلم نساًء يف جنازة فقال )أتدلني فيمن يديل( قلن ال قال  البخاري ورأى
جعن مأزورات غري مأجورات( أخرجه ابن ماجة وألن الدفن حيتاج إىل قوة وضبط وحيضره الرجال )فار 

  املرأة له تعريض هلا للهتك.فتويل

(2/374) 

 

الشيخ: كل هذه التعليالت عليلة ألن أصل املسألة عليلة األصل أن النساء ال خيرجن إىل املقابر 
ء يف احلديث األخري أن الرسول قال )ارجعن مأزورات غري مأجورات( وأهنن ينهني عن ذلك وهلذا جا

)أتدلني فيمن يدله( فمراده حتديهن يعين هل خرجنت ألجل فأمرهن ابلرجوع وأخربهن ابإلزر وأما قوله 



أصل تبعية املرأة للرجال يف هذا غري واردة أن تدلني كما يديل الرجال؟ فقلن ال قال إذن ارجعن ف
لنيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن تتبع النساء اجلنائز فاحلاصل أن قول اخلرقي هذا إطالقاً ألن ا

ها املؤلف ال حاجة هلا وال داعي هلا وال ُيكن أن خترج النساء مع الرجال ضعيف والتعليالت اليت ساق
 يف اجلنائز.

ع أحدكم جنازة محل اجلنازة مسنون ملا روي عن ابن مسعود أنه قال إذا اتبالقارئ: والرتبيع يف 
ه أن فليأخذ جبوانب السرير األربع مث ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة رواه سعيد بن منصور وصفت

يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمىن من عند رأس امليت مث من عند رجليه مث يضع 
 ير اليمىن على كتفه اليسرى من عند رأسه مث من عند رجليه.قائمة السر 

الشيخ: السرير الذي عليه امليت له أربع قوائم يبدأ اإلنسان ابلقائمة املقدمة اليسرى تكون على ُيني 
ل وامليت أيضاً فيبدأ ابلقائمة املقدمة اليمىن مث يتأخر ليأخذ ابلقائمة املؤخرة نفس املكان مث يعود احلام
مليت وكذلك عن يسار احلامل مث أس امليت فيأخذ بقائمة السرير اليسرى اليت هي على يسار اإىل ر 

 يرجع.
 دمة.القارئ: وعنه أنه يدور فيأخذ بعد يسار املؤخرة ايمنة املؤخرة مث املق

الشيخ: وهذا أيسر يف الغالب ال سيما مع الزحام ألنه إذا قلنا ابألول صار البد أن يذهب من عند 
ملؤخرة اليمىن أيخذ ابملؤخرة اليسرى هذا قد يكون شاقاً أما الصفة الثانية فهو بعد أن أيخذ ابرأسه و 

 مث ابملقدمة اليسرى.
 

بن مالك وأيب هريرة وابن عمر وابن الزبري أهنم القارئ: فإن محل بني العمودين فحسن روي عن سعد 
 محلوا بني عمودي السرير.

(2/375) 

 

الشيخ: السرير له قوائم أربع حيمل من بني القائمتني يكون بينهما وحيملها لكن هذا حيتاج إىل رجل 
إذا   يمكن أن يكون سهاًل وأيضاً قوي ألنه سيكون شاقاً عليه إال أن يساعده أحد ويفعل مثل فعله ف

كن أن حيمله اثنان كل واحد منهما طرفاً من السرير وهم يف الوسط لكن هذا كان السرير واسعاً ُي
فيما إذا كان السرير واسعاً أما إذا كان ضيقاً فال ُيكن إال واحد فقط وكل هذه ليست الزمة فإذا  

 كان هناك زحام فامحل كيفما تيسر.



م )أسرعوا ابجلنازة فإن تكن ل النيب صلى هللا عليه وسلاإلسراع يف املشي هبا لقو  القارئ: والسنة
صاحلة فخري تقدموهنا إليه وإن تكن غري ذلك فشر تضعونه عن رقابكم( متفق عليه وال يفرط يف 

 اإلسراع فيخضها ويؤذي متبعها.
 السائل: ابرك هللا فيك ما حكم محل امليت على عربة جترها اخليول؟

إال امللوك واألمراء لكن اآلن أصبح  ال يركب العربة على اخليوليخ: هذا فخر وخيالء وهلذا الش
 احلمد هلل السيارات موجودة.

 السائل: يسمى ابجلنازة العسكرية؟
الشيخ: هذا كما قلت لك الظاهر أن هذا من الفخر واخليالء أن حيمل على عربة جترها اخليول أو 

 البغال.
 

 فصل
نصرف والثاين أن يتبعها إىل ثة أضرب أحدها أن يصلي وياع اجلنازة سنة وهو على ثالالقارئ: واتب

القرب مث يقف حىت تدفن ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )من شهد َجنازة 
حىت يمصلَّى عليها فله قرياط ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان( قيل وما القرياطان قال )مثل 

يستغفر له ويسأل هللا له التثبيت كما روي  ه الثالث أن يقف بعد الدفنجلبلني العظيمني( متفق عليا
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتاً وقف وقال )استغفروا له وأسألوا له التثبيت فإنه 

 اآلن يسأل(.

(2/376) 

 

خيكم واسألوا له الشيخ: رواه أبو داود وليت املؤلف أتى بلفظ احلديث ألن احلديث )استغفروا أل
طاف يوجب أن يستغفروا ا االستعالتثبيت( وهذا فيه استعطاف للحاضرين )استغفروا ألخيكم( وهذ

له وقوله )فإنه اآلن يسأل( أي يسأله امللكان وعلم من ذلك أن اإلنسان قبل الدفن ال يمسأل وعلى 
 هذا
 

النتظار هؤالء ال حياسبون وال أتتيهم فاألموات الذين جيعلون يف الثالجات ينتظر هبم ما حيتاجون إىل ا
القبور إذا كانوا من السعداء لكنهم قد حصل هلم  املالئكة وال حيصل هلم من النعيم ما حيصل ألهل



البشارة عند املوت أما اآلن فال ألهنم مل يصلوا إىل مقرهم ومدفنهم وبناًء على ذلك لو مات اإلنسان 
إىل الشاطئ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يف البحر يف يف البحر يف السفينة ومل ُيكن إبقاؤه 

ر وحنوه مث يلقى يف البحر وإلقاؤه يف البحر يعترب كالدفن يمسَأل له التثبيت املاء جيعل شيء يثقله كحج
 ويستغفر له وهذه املسألة يلغز هبا فيقال هل ينوب املاء عن الرتاب؟ نعم يف هذه املسألة.

ها أفضل ملا روى ابن عمر قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر القارئ: واملشي أمام
عنهما ُيشون أمام اجلنازة رواه أبو داود وألهنم شفعاء هلا والشافع يتقدم املشفوع وحيث  رضي هللا

مشى قريباً منها فحسن وإن كان راكباً فالسنة أن يكون خلفها ملا روى املغرية بن شعبة عن النيب 
ره ى هللا عليه وسلم أنه قال )الراكب خلف اجلنازة واملاشي حيث شاء منها( حديث صحيح ويكصل

الركوب ملشيعها إال للحاجة ألنه يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ما ركب يف جنازة وال عيد 
جنازة ابن  وال أبس ابلركوب يف االنصراف ملا روى جابر بن مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم اتبع

 الدحداح ماشيا ورجع على فرس حديث حسن رواه الرتمذي ورواه مسلم.
واه الرتمذي ورواه مسلم ما هو مبوجود عندان وعادة العلماء أن يقدموا الصحيحني على الشيخ: ر 

 غريمها.
 السائل: يف محل اجلنازة هل نقدم السيارة ألهنا أسرع أو نقول املشي.

(2/377) 

 

رة خطأ إال حلاجة كقلة املشيعني أو برد شديد أو حر شديد أو مطر نازة على السياالشيخ: محل اجل
عربة ملن مروا به ولئال يتخذ  وإال فحملها على األكتاف هذا هو السنة لينتفع املشيعون وليكون ذلك

 حال احلمل كحال الزفاف والوالئم لكن إذا صار هناك حاجة ال أبس.
 وت فيه تشبه ابليهود والنصارى؟السائل: هل وضع املسلم يف اتب

 الشيخ: نعم هو تشبه ال شك فيه.
 وره؟السائل: ما حكم التلقني بعد الدفن وهل امليت يسمع سالم من يز 

قني بعد الدفن فهذا ليس بصحيح ألنه ليس فيه إال حديث أيب أمامة وهو ضعيف وال الشيخ: أما التل
 بعد الدفن وتقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له يسن التلقني إمنا يسن االستغفار فتقف على القرب

 عليه وسلم كان إذا اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته وتنصرف ألن الرسول صلى هللا
دعا دعا ثالاثً وأما تلقينه فهذا ليس بصحيح وأما كون امليت يسمع أو ال يسمع فهذا ورد أنه إذا 



 انصرف عنه أصحابه فإنه
 

قرع نعاهلم وورد أيضاً أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد هللا عليه روحه فرد عليه السالم والعلماء يسمع 
مطلقاً إال فيما ورد كسماع قتلى قريش يف  من أنكر مساع األمواتيف هذا بني طرفني ووسط منهم 

ط بدر وكسماع الرجل إذا انصرف عنه أصحابه يسمع قرع نعاهلم وقال نقتصر على ما ورد فق
وضعفوا حديث أيب داود الذي قال ابن عبد الرب أنه صحيح أن الرجل إذا جاء إىل صاحب قرب يعرفه 

م ومن العلماء من ابلغ يف هذا الشيء وقال إنه روحه ويرد عليه السالوسلم عليه فإن هللا يرد عليه 
أيضاً فيه  لو جلس رجالن عند القرب يتحداثن يف شيء مسعهما امليت وجعلوه يسمع كل شيء وهذا

 مبالغة والصحيح أنه يسمع اخلطاب املوجه إليه.
 

 فصل

(2/378) 

 

القارئ: وإذا سبقها فجلس مل يقف عند جميئها وإن مرت به جنازة مل يستحب له القيام وعنه 
 يراها حىت خَتْلمفمه( رواه يستحب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا رأى أحدكم اجلنازة فليقم حني

هللا عليه وسلم مث قعد رواه مسلم وهذا انسخ ول أوىل لقول علي قام رسول هللا صلى مسلم واأل
 لألول.

الشيخ: وهذا الذي اختاره املؤلف رمحه هللا خالف الصواب فالصواب أنه يقوم هلا إذا مرت به وقعود 
وب وإمنا هو از ليتبني أن األمر يف األول ليس للوجالنيب عليه الصالة والسالم حيمل على بيان اجلو 

يقوم هلا ويف القيام هلا من االتعاظ وحضور القلب ما ليس يف البقاء  لالستحباب فيبقى السنة أن
جالساً غري مبال هبا وقد قام النيب عليه الصالة والسالم جلنازة يهودي فقال )إن للموت فزعاً( 

يان اجلواز على أنه ال ود الرسول عليه الصالة والسالم فهو لبفالصواب استحباب القيام وأما قع
إىل النسخ مبثل هذا ألنه قد يقول قائل تعارض فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وقوله ينبغي أن يصار 

واملقدم قوله وهذا هو احلق يعين لو فرض التعارض من كل وجه ألخذان بقوله لكن التعارض يف هذا 
رت اخلالصة اآلن أنه ينبغي لإلنسان إذا مإذ ُيكن محل القعود على بيان اجلواز و ليس بوارد إطالقاً 

َلِّّفمه.  به اجلنازة وهو قاعد أن يقوم حىت متر من عنده وختم



القارئ: فأما من مع اجلنازة فيكره أن جيلس حىت توضع عن األعناق ملا روى أبو سعيد قال قال 
ومسلم ويف لفظ  نازة فال جيلس حىت توضع( رواه البخاريرسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من تبع ج

 ه أبو داود.حىت توضع يف األرض روا
الشيخ: وهذا يبني أن الوضع املراد به الوضع يف األرض وليس املراد الوضع يف القرب مث إن الفقهاء 

عش أو رمحهم هللا قالوا أن توضع يف األرض للدفن فلو فرض أهنا وضعت إلصالح اجلنازة على الن
 أن توضع يف األرض للدفن. خل يف هذا يعين يبقى النهي ممتدًا إىلأهنا وضعت لتعب احلاملني فال يد

(2/379) 

 

 القارئ: ويكره إتباع النساء اجلنازة ملا روت أم عطية قالت هنينا عن اتباع اجلنائز متفق عليه.
حبديث النهي وهذا يقتضي أن يكون الشيخ: سبحان هللا املؤلف قال يكره اتباع النساء اجلنائز مث أتى 

له حجة حيث قالت )ومل يـمْعَزم علينا( قالوا ويف قوهلا ومل يعزم  اماً ولو أنه أتى آبخر احلديث لكانحر 
علينا دليل على أن النهي للكراهة لكن مع ذلك فيه مناقشة أو منازعة ألن الذين قالوا إنه حيرم اتباع 

عن مأزورات غري مأجورات( يه الصالة والسالم قال للنساء )ارجالنساء للجنائز قالوا إن الرسول عل
أم عطية )ومل يعزم علينا( فهذا ظن منها وتفقه منها فال يعارض هني النيب عليه الصالة وأما قول 

والسالم واألصل بقاء النهي على ما كان وهذا إىل الصواب أقرب ألن اتباع النساء اجلنائز حيصل فيه 
اتباع  ق وزغرطة املهم أن القول الراجح أن به عليم اختالط ونياح ورمبا تصفيمن املفاسد ما هللا

 النساء اجلنائز حمرم.
القارئ: ويكره أن تتبع بنار أو صوت ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ال تتبع اجلنازة 

 بصوت وال انر( رواه أبو داود.
د صوت بع بصوت وكذلك ما يوجد يف بعض البالالشيخ: أما الصوت فهو صوت النياحة ال تت

ر فظاهر أهنا ال تتبع ابلنار ولكن هذا مقيد مبا إذا مل يكن هناك حاجة فإن  الطبول واملزامري وأما النا
 كان هناك حاجة كالليايل املظلمة فال أبس أن يصطحبوا معهم سراجاً ألهنم حمتاجون هلذا.

 فصل
وعمر دفنوا يف بيت والدفن  النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكرالقارئ: وجيوز الدفن يف البيت ألن 

راء أفضل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدفن أصحابه ابلبقيع وإمنا دفن ابلبيت كراهة يف الصح
 أن يتخذ قربه مسجدا ولوال ذلك ألبرز قربه كذلك قالت عائشة رضي هللا عنها متفق عليه.
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 ن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر دفنواالشيخ: يقول رمحه هللا إنه جيوز الدفن يف البيت أل
إىل مفاسد كبرية بل نقول ألن الدفن يف البيت ويف هذا املقال نظر وذلك ألن الدفن يف البيت يؤدي 

يف البيت معصية للرسول عليه الصالة والسالم حيث قال )ال جتعلوا بيوتكم قبورًا( وهلذه اجلملة 
والثاين ال جتعلوها مبنزلة املقابر ال تصلوا فيها وكالمها صحيح وألن  معنيان أحدمها ال تدفنوا فيها

إىل عبادته ولو على املدى البعيد وألن الدفن يف البيت يؤدي  القرب يف البيت يؤدي إىل فتنة رمبا يؤدي
إىل امتهان امليت إن جعل يف الساحة وألنه يؤدي إىل الرهبة واخلوف من الصبيان وحنوهم أو يؤدي 

عدم املباالة وعدم االتعاظ يف القبور وكالمها مفسدة أما النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فإمنا إىل 
حذرًا من هذا احملذور الكبري حذرًا من أن يتخذ مسجدًا مث إنه ورد أيضاً أنه )ما من نيب  دفن يف بيته

النيب صلى هللا عليه  مات إال دفن حيث قبض( فيكون هذا أيضاً سبباً آخر وهذا ال أييت يف غري
 وعلى آله وسلم وأما دفن صاحبيه معه فهذا أيضاً 

 
لى آله وسلم كان دائماً قريناً هلذين الرجلني كان يقول من خصائصهما ألن النيب صلى هللا عليه وع

دائماً ذهبت أان وأبو بكر وعمر وجئت أان وأبو بكر وعمر فكاان صاحباه يف الدنيا وصاحباه يف القرب 
انن صاحبيه يف اآلخرة يف احملشر فبهذا جنيب عما ذكره املؤلف رمحه هللا ابلنسبة لقرب النيب وسيكو 

 فهو من خصائصه. صلى هللا عليه وسلم
القارئ: ويدفن الشهيد يف مصرعه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )أمر بشهداء أحد أن يردوا إىل 

مذي، وكان بعضهم قد محل إىل املدينة ومحل مصارعهم( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والرت 
 فائدة.امليت إىل غري بلده لغري حاجة مكروه ألنه أذًى لألحياء وامليت لغري 

(2/381) 

 

الشيخ: هذا كما قال املؤلف محل اإلنسان ليدفن يف غري بلده الذي مات فيه مكروه ملا فيه من 
ا حيصل بذلك ضرر عام مثل أن فن أيضاً وألنه رمباألذية على املشيعني واألذية على امليت وأتخري الد

خيتار الناس الدفن يف البقيع كل أحد يتمىن أن يدفن يف البقيع فإذا قلنا بعدم الكراهة وأن البقيع حمل 



يرجى ألهله املغفرة كما قال النيب عليه الصالة والسالم )اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد( لو فتحنا 
قول كل إنسان يدفن حيث مات يف بلده إال إذا كان يف كلها مقربة فلهذا نالباب المتألت املدينة  

َّيز  بلد كفر فإنه ال أبس بنقله اتقاًء للمكان السيء الذي يكثر به أموات الكفار مع أنه جيب أن متم
 قبور املسلمني عن قبور الكفار.

يف البيت حقا يف املقربة ألن له القارئ: وإن تنازع واراثن يف الدفن يف مقربة املسلمني أو البيت دفن 
 فال جيوز إسقاطه ويستحب الدفن يف املقربة اليت فيها الصاحلون لينتفع مبجاورهتم.

الشيخ: كالم املؤلف رمحه هللا يف قوله لينتفع مبجاورهتم فيه نظر ألنه حيتاج إىل توقيف ونص 
ر أو تعليم أو عروف أو هني عن منكوالصاحلون ينتفع مبجاورهتم يف الدنيا ألهنم قد حيصل منهم أمر مب

ما أشبه ذلك وأما يف اآلخرة فإنه قد يكون الرجالن يف قرب واحد أحدمها يعذب والثاين ينعم 
فالصواب أنه ال وجه ملا قاله املؤلف من مجع الصاحلني يف مكان واحد وأما لو احتج حمتج مبا جرى 

 أليب بكر وعمر لقلنا إن هذا قياس مع الفارق.
الدفن حسن لتسهل زايرهتم والرتحم عليهم وقد روي أن النيب صلى هللا : ومجع األقارب يف القارئ

عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال )أَتـََعلَّمم هبا قرب أخي وأدفن إليه من مات من 
 أهلي( رواه أبو داود.

َأْعَلمم يعين عين أجعل عالمة أو الشيخ: أان عندي أعلم ما هي مشكولة وعندكم مشكولة وأمَعلِّّمم ي
 أعرف.

(2/382) 

 

القارئ: وإن تشاح اثنان يف مقربة مسبلة قدم السابق لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من سبق إىل 
ال يدفن ميت يف موضع فيه ميت ما مل يسبق إليه فهو أحق به( وإن استواي يف السبق أقرع بينهما و 

 أهل اخلربة بتلك األرض. حىت يبلى األول ويرجع فيه إىل
ميت وذلك ألن امليت إذا قرب صار هذا املكان من الشيخ: هذا صحيح ال يدفن ميت على 

اختصاصاته فكما ال يسكن أحد بيت أحد يف الدنيا إال برضاه فكذلك ال يقرب أحد على أحد اللهم 
 احلاجة فإنه جيوز أن جيمع رجالن يف قرب واحد.إال إذا دعت 
للحم والعظم بسرعة ة وغريها األراضي ختتلف يعين بعض األراضي تكون حارة أتكل امسألة: يف مك

وبعضها تكون ابردة ما أتكل هذا ولكن بعض العوام يقدروهنا أبربعني سنة وهذا ال صحة له فقد 



ا هم عليه لكنهم على كل حال مبجرد ما يبينون وجد أانس دفنوا من زمان طويل ووجدوا على م
حىت قال بعضهم إنه ظامهم وحلومهم هشة وكان يف مكة حيصل أوبئة كثرية فيما سبق للهواء تكون ع

يكون ابملئات ُيوتون يف اليوم الواحد ويقولون إهنا إذا ألّفت رفع البالء ومعىن ألّفت يعين ُيوت يف 
 لكن مع األوبئة عظيمة صاروا ال يستطيعون أن حيفروا قبوراً  اليوم ألف واحد هذا مع قلة الناس

م يضعون عليه شيئاً يتلفه بسرعة  فيضعون هذا مع القبو ويضعون األموات فيه وقيل يل أيضاً أهن
كالنورة ألجل أن أيتوا إليه مث يرصون العظام يف جهة من هذا القبو ويدفنون من جديد وهذا للحاجة 

 لى هللا عليه وسلم مجع املوتى يف قرب واحد يوم أحد.ال أبس به ألن النيب ص
امليت عدة أشهر يف املقربة وضعوا : أحسن هللا إليكم رأيت أانساً يف بعض البلدان إذا مر على السائل

 أكثر من ميت فوق بعض فهل هذا جيوز؟
عملِّم أن  الشيخ: ال جيوز وفيه أيضاً بعض اجلهات يعمقون القرب مث إذا مضى مدة غري بعيدة لكن

 ا طبقات هذا على كالم املؤلف ال جيوز.امليت قد زال تغريه حفروا ودفنوا آخر وهلذا جتده
 ليكم ما فيه فاصل بينهم؟السائل: أحسن هللا إ

(2/383) 

 

الشيخ: هذه ختضع يف الواقع لتنظيم البلدة نفسها قد ال يكون هناك أماكن للقبور فيضطرون إىل مثل 
 هذه احلال.

جساد األنبياء( لى األرض أكل أ)إن هللا حرم عالسائل: ابرك هللا فيكم يف قوله صلى هللا عليه وسلم 
أو كما قال صلى هللا عليه وسلم هل يؤخذ من هذا احلديث أنه إن حفر للرجل ووجد أنه مل يتغري 

 يعين بقي كما هو دليل على صالحه؟
 الشيخ: نعم رمبا يكون هذا من الكرامة أنه خرج عن غريه هبذه الكرامة.

 
ر قرب قسيس ووجد كما هو من مائة إطالقه ألنه حفال هل هذا على السائل: ابرك هللا فيكم السؤ 

 سنة عندان يف البالد وطارت الدنيا به؟
الشيخ: هذا مصرب من األصل ليومهوا على الناس أن هلم كرامات وهذا كما قال شيخ البطائحية 

مل حترقه ل النار فأينا لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ملا تناظر معه يف العقيدة وقال له سنمتحن ندخ
فهو صاحب احلق فقال له شيخ اإلسالم ما يف مانع لكن بشرط أن ال ندخل النار حىت نغتسل  النار



يف النهر وإذا اغتسلنا يف النهر ونظفنا أنفسنا دخلنا النار فاهنزم الرجل ملاذا؟ ألنه قد طلى نفسه 
أهنم  القساوسة ال شكله ذلك فهؤالء بشيء ضد النار وشيخ اإلسالم رمحه هللا تفطن هلذا فقال 

على دين ابطل أبطلته الشريعة اإلسالمية وال ُيكن أن يكون هذا كرامة هلم لكنهم رمبا يتحايلون 
مه.  ويضعون عليه ما يصربِّّ

 
 فصل

القارئ: ويستحب تعميق القرب وتوسيعه وحتسينه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )احفروا وأوسعوا 
إىل الصدر ألن احلسن وابن سريين كاان يستحبان ذلك وألن  ل أمحد يمعمَّقاه أبو داود قاوأعمقوا( رو 

 يف تعميقه أكثر من ذلك مشقة وقال أبو اخلطاب يعمق قدر قامة وبسطة.
الشيخ: رمحه هللا قامة وبسطة عميق جدًا لكن إىل الصدر نعم هذا أحسن شيء مث إنه خيتلف أيضاً 

ألهنا رمل والرائحة تتخلل الرمل فهذه يعمق خترج الرائحة  إىل الصدر رمبافبعض األراضي لو عمقنا 
 أكثر.

(2/384) 

 

القارئ: والسنة أن يلحد له لقول سعد بن مالك )احلدوا يل حلدا وانصبوا علي اللنب نصبا كما صنع 
ق لقول النيب صلى هللا عليه برسول هللا صلى هللا عليه وسلم( رواه مسلم، قال أمحد وال أحب الش

داود ومعىن الشق أنه إذا وصل إىل األرض شق يف وسطه اللحد لنا والشق لغريان( رواه أبو وسلم )
 شقاً انزال فإن كانت األرض رخوة ال يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة.

نشق شقاً يسع  الشيخ: يعين لو كانت األرض رماًل فاللحد ال ُيكن أن يستقيم ألن اللحد معناه أن
إىل أحد اجلانبني أما الشق فهو يف وسط القرب مما يلي القبلة ومسي حلداً مليله  امليت يف جانب القرب

حتفر حفرة انزلة يف وسط القرب فهذا خالف السنة إال إذا دعت احلاجة أبن كانت األرض رملية فإن 
نضع اللنب هكذا مث نضع امليت اللحد ال ُيكن أن يستقيم فحينئٍذ حنفر شقاً يف وسط اللحد مث 

 عليه اللنب وهذا للحاجة ال أبس به.ونضع 
 

 السائل: ابرك هللا فيك يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم )اللحد لنا والشق لغريان( ما معىن لغريان؟
 الشيخ: معىن لغريان أي للكفار.



 السائل: أحسن هللا إليكم ما هي صفة الشق؟
جيعل حلد يف جانبه الذي يلي القبلة بل  رة كالقرب املعتاد لكن ما جيعل فيهالشيخ: الشق إنه حيفر حف

 اللحد يف الوسط هذا هو الشق فهذا إذا كانت األرض رملية حنتاج إليه ألنك لو حلدت اهند الرمل.
 السائل: وكيف يوضع اللنب؟

لى امليت مث يوضع الشيخ: اللنب يوضع ابلطول ليصري مثل احلوض ألجل أن ُينع من اهنيال الرمل ع
 لبنات مث يصف اللنب عليه فوق.امليت بني هذه ال

خ: يسأل ويقول بعض البالد تعودوا على الشق وليس هناك حاجة إليه فهل إذا حلدان يعترب هذا الشي
 من إحياء السنة اجلواب نعم.

 
 فصل

ميت يف قربه فإن القارئ: وال يدفن يف القرب اثنان ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدفن كل 
 ا كثرت القتلى يوم أحد.از ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملدعت احلاجة إليه ج

(2/385) 

 

 الشيخ: عندان كثر ما فيها اتء لكن على كل حال هي جائزة قال هللا تعاىل )قَاَلتِّ اأْلَْعَرابم آَمنَّا(.
 يف القرب الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذاً  القارئ: ملا كثرت القتلى يوم أحد كان جيمع بني الرجلني

قدم أفضلهم إىل القبلة للخرب وجيعل بني كل اثنني حاجزاً للقرآن فيقدمه يف اللحد حديث صحيح وي
من تراب ليصري كل واحدًا منفردًا كأنه يف قرب منفرد وإن دفن رجل وصيب وامرأة يف قرب واحد جعل 

 قال أمحد وإن فهما وقال اخلرقي تقدم املرأة على الصيبالرجل يف القبلة والصيب خلفه واملرأة خل
ا عند رجل هذا جاز وجيعل بينهما حاجزا ال يلزق أحدمها بصاحبه فإن حفروا شبه النهر رأس هذ

مات له أقارب بدأ مبن خياف تغريه فإن استووا بدأ أبقرهبم إليه على ترتيب النفقات فإن استووا قدم 
 أسنهم وأفضلهم.

أل هللا ن أبوبئة يكثر املوتى فيها أو حبروب نسأكرب هذه األمور اليت يذكروهنا قد تكو  الشيخ: هللا
العافية يكثر فيها القتلى فاملهم أن السنة أن يفرد كل ميت بقرب فإن دعت احلاجة إىل مجع أكثر من 

شبه  واحد يف قرب فال أبس لكن كما قال املؤلف جيعل بني كل اثنني حاجز من تراب حىت يكون ذلك
 القرب املنفرد وإذا



 
أو ما أشبه ذلك جعلوا كالنهر ومعىن   أن يكون بعضهم خلف بعض إما لصخرة تعرض كان ال يتأتى

 كالنهر أي أهنم يكونون طوالً رأس كل إنسان عند رجل اآلخر حىت يتسع هلم املكان.
 

 فصل
 عليه. القارئ: وال توقيت يف عدد من يدخل القرب إمنا هو حبسب احلاجة إليه نص

اجة قد يكفي اثنان الدفن ليس فيه عدد حمدود بل هو حسب احل الشيخ: معناه من يدخل القرب عند
وقد يكفي واحد وقد ال يكفي االثنان قد حنتاج إىل ثالثة أو أربعة فيكفي واحد فيما لو كان صغريًا 

ملهم أنه ينزل يف القرب ويكفي اثنان فيما لو كان جسده عادايً وحنتاج إىل أكثر لو كان جسده ضحماً ا
 بقدر احلاجة.

(2/386) 

 

القارئ: وال توقيت يف عدد من يدخل القرب إمنا هو حبسب احلاجة إليه نص عليه ويسل امليت من 
هللا عليه وسلم سل من قبل رأسه وهو أن جيعل رأسه عند رجلي القرب مث يسل سال ألن النيب صلى 

 قبل رأسه وإن كان األسهل غري ذلك فعل األسهل.
ول إنه يسل كما ذكر املؤلف يؤتى ابلنعش من قبل رجلي القرب مث الشيخ: وهذا خمتلف فيه بعضهم يق

اللحد وبعض العلماء يقول األفضل أن أييت به من جهة القبلة  يـمنَـزَّل امليت على رأسه حىت يستقر يف
أسمه رأَس القرب ورجاله رجلي القرب مث يمَسلَّم إىل من كان يف القرب ويوضع يف حلده والعمل عندان حماذايً ر 

ى هذا وهذا هو مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا وأصحابه ومع هذا املؤلف يقول إن كان عل
عب ألنه فإنه يتبع األسهل ومعلوم أن األسهل ما عليه عملنا اآلن وأما السل فص األسهل غري ذلك

أما هذا البد أن تتجاوز القرب كله عند السل مث أتيت به من جهة رجلي القرب مث تسلمه للذين يف القرب 
 الذين يف فإنه يؤتى به على حذاء القرب متاماً رأسمه عند رأس القرب ورجاله عند رجل القرب مث تسلمه إىل

 القرب وهو أسهل بال شك.
 وعلى ملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا روى ابن عمر أن القارئ: ويقول الذي يدخله بسم هللا

ذا أدخل امليت القرب من املسند يضعه يف اللحد على جانبه النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقوله إ
عليه وسلم )إذا انم أحدكم فليتوسد ُيينه( ويوسد رأسه األُين مستقبل القبلة لقول النيب صلى هللا 



كاحلي إذا انم وجيمْعل خلفه تراب يسنده لئال يستلقي على قفاه وإن وطّأ حتته بقطيفة بلبنة أو حنوها  
 يب صلى هللا عليه وسلم ترك حتته قطيفة كان يفرشها.فال أبس ألن الن

 الشيخ: يفرتشها نسخة.
 

يث  عليه وسلم ترك حتته قطيفة كان يفرتشها وينصب عليه اللنب نصباً حلدالقارئ: ألن النيب صلى هللا
 سعد وإن جعل عليه طني فصب جاز ملا روى عمرو بن شرحبيل.

(2/387) 

 

صبه وطن قصب بدل عن قصب، تصويب ألن الطني ال ُيكن الشيخ: عندان وإن جعل عليه طن 
 اإلذخر الذي كان أهل مكة جيعلونه يف القبور.

ملا روى عمرو بن شرحبيل أنه قال إين رأيت املهاجرين القارئ: وإن جعل عليه طن قصب جاز 
ر ألن يستحبون ذلك ويكره الدفن يف التابوت وأن يدخل القرب آجرًا أو خشباً أو شيئاً مسته النا

 إبراهيم قال.
 الشيخ: إبراهيم من هو؟

 الطالب: النخعي؟
 الشيخ: نعم النخعي.

رهون اخلشب واآلجر وألنه آلة بناء املرتفني وسائر القارئ: ألن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللنب ويك
 ما مسته النار يكره للتفاؤل هبا.

ون قوية يف استنادها على جدار القرب الشيخ: لكن ينبغي أن تكون اللنب طويلة بعض الشيء حىت تك
يف  ألهنا لو كانت قصرية مث تراكم عليها الرتاب هبطت وهذا هو املعمول به اآلن عندان جتد اللبنات

 املقربة طويلة.
 

 فصل
القارئ: وال خيمر قرب الرجل ملا روي عن علي رضي هللا عنه أنه قد مر بقوم وقد دفنوا ميتاً وبسطوا 

جذبه وقال إمنا يصنع هذا ابلنساء ويستحب ذلك للنساء للخرب ولئال ينكشف على قربه الثوب ف
 منها شيء فرياه احلاضرون.



ننزل املرأة يف قربها نغطي القرب من أجل أن ال يرى الناس جسم املرأة  الشيخ: يعين معناه إذا أردان أن
 قط.أما الرجل فال يغطى وهلذا كانت عبارة زاد املستقنع ويسجى قرب امرأة ف

 
 فصل

القارئ: ويرفع القرب عن األرض قدر شرب ملا روى الساجي أن النيب صلى هللا عليه وسلم رفع قربه 
لم أنه قرب فيتوقى ويرتحم عليه وال يزاد عليه من غري ترابه لقول عقبة بن عن األرض قدر شرب وألنه يع

 عامر ال جتعلوا على القرب من الرتاب أكثر مما خرج منه رواه أمحد.
 الشيخ: عندي ال جيعل وعندكم ال جتعلوا.

(2/388) 

 

القارئ: ويستحب أن يرش عليه املاء ليتلبد وروى أبو رافع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سل 
روى البخاري عن سفيان  سعدًا ورش على قربه ماء رواه ابن ماجة وتسنيمه أفضل من تسطيحه ملا

س عليه وسلم مسنماً وألن املسطح يشبه أبنية أهل الدنيا وال أبالتمار أنه رأى قرب النيب صلى هللا 
 بتعليمه بصخرة وحنوها ملا ذكران من حديث عثمان بن مظعون وألنه يعرف قربه فيكثر الرتحم عليه.

ب وليس كما يظن العامة أن الغرض أن نربد الشيخ: أما رش املاء على القرب فالغرض منه تلبيد الرتا
الرتاب وأما ما ذكره من  يت ال يربده املاء وإمنا يربده ثوابه لكن من أجل أن يتلبد على امليت فإن امل

كونه مسنماً فإنه أفضل لوجهني األول ألن ذلك هو الذي يشابه قبور النيب صلى هللا عليه وعلى آله 
يناً هللا عنهم وألنه إذا كان مسنماً فإنه يزل ماء املطر عنه ُيوسلم وصاحبيه أيب بكر وعمر رضي 

ن ينزل املاء إىل اللنب فتذوب اللبنة وينخسف ومشااًل وإذا كان مسطحاً فإنه يبقى فيه املاء وخيشى أ
 القرب.

السائل: إذا كان تعليم القرب مستحب أال خيشى إذا كان املقبور من املشهورين كالعلماء وعلم قربه أن 
 تكثر زايرته مث يتربك به؟

 بلد يعتادون الغلو يف قبور الصاحلني فال ينبغي لكن مثل الشيخ: على كل حال إذا خشي هذا يف
 ذا عندان واحلمد هلل إمنا تـمعَّلم من أجل أن من أراد أن يزوره ويدعو له فعل.ه

األرض ولو حفران  السائل: أحسن هللا إليك قرب ارتفع عن األرض مقدار مرت فامليت دفن على وجه
 القرب خلرج املاء؟



األرض رخوة  هذه احلال من ابب الضرورة إذا كان ال ُيكن أن حنفر له ألن الشيخ: البناء عليه يف
 ويتسرب املاء إىل املكان احملفور فحينئذ يكون هذا ضرورة.

 
 فصل

ى رسول هللا صلى هللا القارئ: ويكره البناء على القرب وجتصيصه والكتابة عليه ملا روى جابر قال هن
يه وأن يقعد عليه رواه مسلم زاد الرتمذي وأن يكتب عليها عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يبين عل

 ال حديث صحيح وألنه من زينة الدنيا فال حاجة ابمليت إليه.وق

(2/389) 

 

الشيخ: قول املؤلف رمحه هللا يكره البناء على القرب إن أراد ابلكراهة كراهة التحرمي فهذا حق وإن 
بور حرام وال جيوز أواًل إن كان يف أن البناء على الق أراد بذلك كراهة التنزيه فهذا ضعيف والصواب

مسبلة يعين يف مقربة مسبلة فإنه سوف أيخذ من األرض هذه أكثر مما حيتاج وإن كان يف مقربة ملكاً 
له فإنه خيشى من تعظيمه والصالة عنده وما أشبه ذلك فالصواب أن البناء على القرب حمرم وكذلك 

والظاهر أيضاً أن جتصيص اللحد من هذا النوع اب الذي على القرب جتصيصه حرام أبن جيصص الرت 
يعين لو جصص اللحد فإنه حيرم ألن هذا إضاعة مال ومن زينة الدنيا وكذلك الكتابة عليه أيضاً حرام 

وال جيوز أن يكتب على القرب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الكتابة عليه يف سياق البناء 
تابة من التحرمي لكن قال بعض مشاخينا إن املراد ابلكتابة اليت دليل على إخراج الكوالتجصيص وال 

هنى عنها الرسول عليه الصالة والسالم ما كانوا يفعلونه يف اجلاهلية يكتب على القرب هذا فالن ابن 
يد فالن وتذكر حماسنه وأما جمرد أن أكتب امسه فقط للداللة عليه فهذا ال أبس به وهذا القول ج

صلى هللا عليه وسلم قرن الكتابة مباذا؟ ابلبناء والتجصيص الذي يكون به املغاالة  بدليل أن الرسول
يف امليت وقربه وقوله )أن يقعد عليه( أيضا ظاهر كالم املؤلف رمحه هللا أن النهي للكراهة والصواب 

إىل فتخرق ثيابه فتمضي أنه للتحرمي لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ألن جيلس أحدكم على مجرة 
جلده أو قال جسمه خري من أن جيلس على القرب( وهذا يدل على حترمي أن اإلنسان جيلس على 

القرب وانظر إىل هذا احلديث يتبني لك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن الغلو يف القبور وعن 
 التعظيم ء على القبور غلو يفإهانة القبور والدين اإلسالمي وسط بني التفريط واإلفراط فالبنا



واجللوس على القبور مهانة لصاحب القرب فجمع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بني هذا وهذا 
 من أجل أن يكون اإلنسان مستقيماً على العدل ال هذا وال هذا.

(2/390) 

 

 اليهود اختذوا قبور القارئ: وال جيوز أن يبىن عليه مسجد لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )لعن هللا
 أنبيائهم مساجد حيذر ما صنعوا( متفق عليه.

الرسول لعن اليهود والنصارى قال )لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور احلديث أن الشيخ: 
أنبيائهم مساجد( وقد ذكر ذلك حني ذكرت له أم سلمة كنيسة يف أرض احلبشة فقال )لعنة هللا على 

 رى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد(.اليهود والنصا
 

اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر القارئ: لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )لعن هللا 
ما صنعوا( متفق عليه ويكره اجللوس عليه واالتكاء إليه واالستناد إليه حلديث جابر ويكره املشي 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم )ألن أطأ على مجرة أو سيف عليه ملا روى عقبة بن عامر قال قال رسو 
وال أابيل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط السوق( رواه  أحب إيل من أن أطأ على قرب مسلم

 ابن ماجه، فإن مل يكن له طريق إىل قرب من يزوره إال ابلوطأ جاز ألنه موضع حاجة.
أنه قال إنه يكره وطأ القبور واجللوس عليها  الشيخ: كالم املؤلف هذا فيه نظر من وجهني األول

الوعيد الذي ذكره النيب عليه الصالة والسالم الثاين أنه ذكر واألدلة تدل على أنه حيرم وهذا فيه هذا 
أنه إذا كان له قريب يريد أن يزوره وليس هناك طريق فإنه ال أبس أن يطأ على القبور وهذا أيضاً فيه 

س هناك ضرورة أن تذهب إىل قرب قريبك وتقف عليه وابإلمكان أن تقف نظر ألننا نقول أواًل لي
عنه وتدعو له هذه واحدة وأيضاً ال ُيكن أن تكون القبور كلها مرصوفة حبيث ال قمبالته ولو بعيدًا 

يوجد بينها موطئ قدم البد أن يكون هناك موطئ قدم البد من هذا وكونه يقال إن هذا ضرورة فيه 
ال جيوز الوطأ على القبور وأنه ال جيوز أن يطأ عليها من أجل أن يذهب إىل قرب  نظر فالصواب أنه

 ه.قريب ل
 

 فصل

(2/391) 



 

القارئ: وال جيوز الدفن يف الساعات املذكورة يف حديث عقبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
قرب فيهن مواتان وأن نفيهن قال: ثالث ساعات كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاان أن نصلي 

حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية وحني تضيف الشمس للغروب حىت 
تغرب رواه مسلم وجيوز الدفن يف سائر األوقات ليالً وهنارا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم دمفِّن ليالً 

لنيب صلى هللا عليه وسلم أنه زجر عن عن ا يروى وَدَفَن ذا البجادين لياًل والدفن يف النهار أوىل ألنه
 الدفن ليال رواه مسلم وألن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر ملتبعيها.

الشيخ: هذه األوقات الثالثة إذا طلعت الشمس حىت ترتفع قيد رمح وعلى هذا فإذا وصلنا إىل 
ئم الظهرية يعين عند وم قاني يقاملقربة وطلعت الشمس نتوقف عن الدفن حىت ترتفع قيد رمح وح

الزوال وذلك حنو عشر دقائق وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب وتضيفها للغروب أن يكون 
بينها وبني الغروب كما بينها وبني اإلشراق يعين يف خالل ربع ساعة أو حنو ذلك هذه األوقات هنى 

 النيب صلى هللا عليه وسلم
 

ا ذلك فهو جائز سواء يف الليل أو يف النهار إال إذا كان ما عدفن فيأن نقرب فيها األموات وأما الد
الدفن يف الليل ال يتأتى فيه القيام مبا جيب من إحسان الكفن والتغسيل وما أشبه ذلك فهنا ينهى عنه 

فيجمع بني األحاديث الواردة يف جواز الدفن لياًل وبني األحاديث الواردة يف النهي أبن النهي فيما 
 فن وقّصروا يف واجب امليت.ن الك حيسإذا مل

 
 فصل

القارئ: وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم مل تدفن يف مقربة املسلمني لكفرها وال تدفن يف مقربة 
 الكفار ألن ولدها مسلم وتدفن مفردة ظهرها إىل القبلة ألن وجه اجلنني إىل ظهرها.

(2/392) 

 

وجهه إىل ظهر أمه وظهره إىل بطنها ألن ظهر الشيخ: هذا حكمة من هللا عز وجل أن يكون اجلنني 
ل أن اجلنني يف بطن أمه  أقوى على حتمل الكدمات وما أشبه ذلك فكان من حكمة هللا عز وجاجلنني

يكون وجهه إىل ظهر أمه وظهره إىل وجه أمه فإذا ماتت ذمية ويف بطنها محل من مسلم فإهنا ال تدفن 



لمني ألهنا كافرة لكن تدفن وحدها على الوجه الذي ذكره مع الكفار ألن ولدها مسلم وال مع املس
 املؤلف رمحه هللا.

تحرك ورجيت حياته َسَطت عليه القوابل فأخرجنه وال يشق القارئ: وإن ماتت امرأة حامل وولدها ي
بطنها ألن فيه هتكاً حلرمة متيقنة إلبقاء حياة موهومة بعيدة فإن مل خيرج تركت حىت ُيوت مث تدفن 

 أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه حييا ألن حفظ حرمة احلي أوىل. وحيتمل
ر فإن عملية إخراج اجلنني ال تعد مثلة فإذا ماتت الشيخ: هذا هو الصحيح ال سيما يف وقتنا احلاض

 امرأة ويف بطنها محل يتحرك أجريت هلا العملية فورًا وأخرج اجلنني وليس يف هذا مثلة إطالقاً.
ع امليت جوهرة لغريه شق بطنه وأخذت ألن فيه ختليصاً له من مأمثها ورداً هلا إىل القارئ: وإن بل

من تركته وال يتعرض له صيانة عن املثلة به فإن مل يكن له تركة تعني مالكها وحيتمل أن يغرم قيمتها 
لثاين شقه فإن كانت اجلوهرة له ففيه وجهان أحدمها يشق بطنه ألهنا للوارث فهي كجوهرة األجنيب وا

 ال يشق ألنه استهلكها يف حياته فلم يتعلق هبا حق الوارث.
قد استهلكه يف حياته فال حيل أن يشق بطنه بل الشيخ: والصواب أنه ال يشق بطنه ألن هذا ماله و 

 يبقى فإذا قدر أنه أي امليت بلي وصار رميماً أخذت اجلوهرة ومثله الذهب.
س عنها هني ألن القول الراجح أن ذوات األسباب ال مسألة: حتية املسجد وكل صالة هلا سبب لي

 هني عنها.
 

 اجلنازة؟ السائل: ابرك هللا فيكم الذمية هل يصلى عليها صالة
 الشيخ: الذمية ال جيوز أن تصلى عليها صالة اجلنازة.

 السائل: ولدها مسلم؟
 ى عليها.الشيخ: لكن هي ما يصلى عليها إذا مات يصلى على اجلنني فقط أما هي فال يصل

(2/393) 

 

 السائل: واجلنني يف بطنها؟
 الشيخ: نعم يصلى عليها واجلنني يف بطنها.

القارئ: وإن بلع مااًل يسريًا مل يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته وإن وقع يف القرب ما له قيمة نبش 
ري القبلة وأخذ ألنه ُيكن رده إىل صاحبه بغري ضرورة فوجب وإن دفن امليت بغري غسل أو إىل غ



ألنه تعذر نبش وغسل ووجه ألن هذا مقدور على فعله فوجب إال أن خياف عليه الفساد فال ينبش 
فسقط كما يسقط وضوء احلي لتعذره وإن دفن قبل الصالة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك ألنه 

 واجب فهو كغسله واحتمل أن يصلى على القرب وال هتتك حرمته ألنه عذر.
االحتمال أصح أن يصلى على القرب ألنه ُيكن أن يؤدي الواجب ابلصالة على القرب الشيخ: وهذا 
 ينبش. فال حاجة أن

 
 فصل

القارئ: سئل أمحد رضي هللا عنه عن تلقني امليت يف قربه فقال ما رأيت أحدًا يفعله إال أهل الشام 
م كانوا يفعلونه وقال القاضي قال وكان أبو املغرية يروي فيه عن أيب بكر ابن أيب مرمي عن أشياخهم أهن

 صلى هللا عليه وسلم قال )إذا وأبو اخلطاب يستحب ذلك وروي فيه حديث عن أيب أمامة أن النيب
مات أحدكم فسويتم عليه الرتاب فليقم أحدكم عند رأس قربه مث ليقل اي فالن ابن فالنة فإنه يسمع 

اعدًا مث ليقل اي فالن ابن فالنة فإنه يقول وال جييب مث ليقل اي فالن ابن فالنة الثانية فيستوي ق
ر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا أرشدان يرمحك هللا ولكن ال تسمعونه فيقول اذك

وأن حممدًا عبده ورسوله وأنك رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا 
  يتأخر كل واحد منهماً وابلقرآن إماما فإن منكراً ونكرياً 

 
جيجه دوهنما فقال رجل اي فيقول انطلق فما يقعدان عند هذا وقد لقن حجَته ويكون عند هللا ح

 رسول هللا فإن مل يعرف اسم أمه قال فلينسبه إىل حواء رواه الطرباين يف معجمه مبعناه.

(2/394) 

 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان الشيخ: هذا احلديث ضعيف وال يعتمد وهو شاذ أيضاً ألن النيب
 التثبيت فإنه اآلن يسأل(.وقف عليه وقال )استغفروا ألخيكم واسألوا له إذا فرغ من دفن امليت 

السائل: سبق يف درس أمس حديث )وال أابيل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط السوق( هل 
 يدل على جواز قضاء احلاجة يف وسط السوق.

أنه إذا كان ال ُيكن أن تقضي حاجتك يف السوق فال ُيكن أن تقضيها يف املقابر  الشيخ: ال ومعناه
 هذا املعىن.



ترون أنه يكون من السنة لو أن قائالً يف جنازة قال ألصحابه استغفروا ألخيكم واسألوا السائل: هل 
 له التثبيت فهل هذا يكون قد أصاب السنة؟

 الشيخ: طيب هذا ال أبس به.
 ة أال يشق بطنها وخيرج منها اجلنني املسلم؟السائل: الذمي

 الشيخ: ال ألهنا ماتت هي وإايه وما الفائدة من شقه.
 ل: حىت يدفن يف مقابر املسلمني؟السائ

 الشيخ: ال ما دام إنه دفن يف مكان خال من قبور الشرك ما فيه مانع.
 

 ابب التعزية والبكاء على امليت
 عليه وسلم قال من عزى سعود رضي هللا عنه أن النيب صلى هللاالقارئ: التعزية سنة ملا روى ابن م

تعزية قبل الدفن وبعده لعموم اخلرب ويكره اجللوس مصاب فله مثل أجره وهو حديث غريب وجتوز ال
هلا ألنه حمدث ويقول يف تعزية املسلم ابملسلم أعظم هللا أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك ويف تعزيته 

وأحسن عزاءك وتوقف أمحد عن تعزية أهل الذمة وهي خترج على عيادهتم  بكافر أعظم هللا أجرك
روي أن غالماً من اليهود كان خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم  وفيها روايتان إحدامها يعودهم ألنه

فأاته يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أاب القاسم 
 النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول )احلمد هلل الذي أنقذه من النار(.فأسلم فقام 

 الشيخ: أنقذه يب.
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القارئ: فقام النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول )احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار( رواه البخاري 
م( فإن قلنا نعزيهم فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ال تبدؤوهم ابلسالوالثانية ال جيوز ألن 

  عزاءك وغفر مليتك وعن كافر أخلف هللا عليك وال نقص عددك.تعزيتهم عن مسلم أحسن هللا
الشيخ: هذه كلمات استحسان من العلماء رمحهم هللا وليس فيها آاثر عن النيب صلى هللا عليه وعلى 

 آله وسلم.
الصالة عليه بعد الدفن وإذا وجبت فهل  ل: إمام صلى على ميت فلم يكرب إال ثالثة فهل جتبالسائ

 ددة؟هلا مدة حم



 الشيخ: نعم جيب عليه أن يعيدها إال إذا ذكرها يف احلال فيأيت بتكبرية رابعة ويسلم.
 السائل: إذا كان امليت قد دفن؟

 الشيخ: إذن يصلى عليه على القرب.
 يهم؟يف تعزية أهل الذمة )ما نقص عددك( وحنن ندعو عل السائل: كيف نقول

 دت اجلزية لنا.الشيخ: وال نقص عددك ألنه إذا زاد عددهم زا
 السائل: هل يعزى الكفار من املوظفني؟

الشيخ: قد يقال إهنم ال يعزون ألن يف هذا إكراماً هلم اللهم إال ما جرت به العادة بني الدول مما البد 
 به إن شاء هللا. منه فهذا ال أبس

 
 فصل

 صلى هللا عليه وسلم ه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة ملا روي أن النيبالقارئ: والبكاء غري مكرو 
دخل على سعد بن عبادة فوجده يف غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال )أال تسمعون إن هللا ال يعذب 

أو يرحم( متفق عليه وال جيوز لطم بدمع العني وال حبزن القلب ولكن يعذب هبذا وأشار إىل لسانه 
ضي هللا عنه أن النيب صلى هللا يوب والدعاء بدعوى اجلاهلية ملا روى ابن مسعود ر اخلدود وشق اجل

عليه وسلم قال )ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية( وعن أيب موسى أن 
 والشاقة متفق عليهما ويكره الندب والنوح.النيب صلى هللا عليه وسلم برئ من الصالقة واحلالقة 
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الشيخ: بني املؤلف يف هذه القطعة أن البكاء غري مكروه وهذا إذا جاء مبقتضى الطبيعة أما مع 
كان احلامل عليه الرمحة دون   التقصد فال لكن إذا جاء مبقتضى الطبيعة فإنه ال أبس به وال سيما إذا

تدل لذلك حبديث فقد األحباب ألنه قد يؤجر على هذا ألن الرامحني يرمحهم الرمحن عز وجل مث اس
أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا دخل على سعد بن عبادة فوجده يف غاشية بكى وبكى أصحابه 

ولكن يعذب هبذا وأشار إىل لسانه أو  قال أال تسمعون إن هللا ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلبو 
ندب هو تعداد حماسن امليت يرحم متفق عليه لكن استثىن املؤلف أن ال يكون معه ندب وال نياحة وال

مقصود فيه أن والنياحة أن يبكي بكاًء يشبه نوح احلمام ألن البكاء الذي يشبه نوح احلمام هذا 
هذه املصيبة أما األحاديث اليت ذكرها أيضاً حني اإلنسان يبكي على وجه يعرف به عدم الصرب على 



اجلاهلية فإن ذلك حيدث عند املصائب قال ال جيوز لطم اخلدود وال شق اجليوب وال الدعوى بدعوى 
عليه وعلى آله وسلم ولعلكم يف اجلاهلية بل ويف اإلسالم أيضاً ولكن هذا تربأ منه النيب صلى هللا 

د املصيبة لكنه لشدة املصيبة ينفعل حىت يلطم اخلد كذلك شق تتعجبون أن يلطم اإلنسان خده عن
الرضا وعدم الصرب والدعاء بدعوى اجلاهلية أن  اجليب لشدة املصيبة يشق جيبه وهذا ينبئ عن عدم

ن الصالقة واحلالقة والشاقة( الصالقة يقول اي وياله اي ثبوراه وما أشبه ذلك أما حديث أنه )برئ م
دب أو ابلنياحة واحلالقة اليت حتلق شعرها وكانوا يف اجلاهلية إذا أصيبت املرأة اليت ترفع صوهتا ابلن

عر عندهم أمر مطلوب حمبوب وهلذا مل يكلف هللا املرأة أن حتلق رأسها يف حتلق شعرها ألن اختاذ الش
  بل بقدر أمنلة فقط وأما الشاقة فهي اليت تشق اجليب.النسك وال أن تقصره تقصريًا ابلغاً 
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القارئ: ونقل حرب عن أمحد كالماً حيتمل إابحتهما واختاره اخلالل وصاحبه ألن واثلة وأاب وائل كاان 
يَنَك يفِّ َمْعرموٍف( يستمعان النوح ويبكيان وظاهر األخبار التحرمي قال أمحد يف قو  له تعاىل )َوال يـَْعصِّ

هو النوح فسماه معصية وقالت أم عطية أخذ علينا النيب صلى هللا عليه وسلم يف البيعة أن ال ننوح 
 متفق عليه.

تمل أنه مل يبحه فالواجب أن حيمل على الشيخ: هذا الذي نقل عن أمحد ما دام حيتمل أنه أابحه وحي
أمحد رمحه هللا معروف ابتباع اآلاثر والتمسك ابلسنة وال ُيكن أن يسمع قول  أنه مل يبحه ألن اإلمام

الرسول صلى هللا عليه وسلم )ليس منا( أو أنه )لعن النائحة واملستمعة( مث يقول إبابحته هذا من أبعد 
 ما يكون.

خريا لقول  أن يستعني ابهلل تعاىل وابلصرب والصالة ويسرتجع وال يقول إالالقارئ: وينبغي للمصاب 
لصَّرْبِّ َوالصَّالةِّ( اآلايت وقالت أم سلمة رضي هللا عنها مسعت رسول هللا صلى  هللا تعاىل )َواْسَتعِّينموا ابِّ

لهم أجرين يف هللا عليه وسلم يقول )ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول إان هلل وإان إليه راجعون ال
  مصيبته وأخلف له خرياً مصيبيت وَاْخلِّف يل خريًا منها إال آجره هللا يف

 
منها قالت فلما تويف أبو سلمة قلتها فأخلف هللا يل خريًا منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواه 

ما تقولون( مسلم وقال ملا مات أبو سلمة )ال تدعو على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على 
 رواه مسلم.



الظاهر أن مراده الوجوب يعين جيب على اإلنسان أن الشيخ: هكذا ينبغي وقول املؤلف ينبغي 
يستعني ابهلل تعاىل ابلصرب والتحمل والصالة وأن يفكر هل أحد من الناس بقي حىت يبقى هذا الذي 

 :فقده هذا املصاب قال أهل العلم رمحهم هللا واملصاب له أربع حاالت
ل والثبور ورمبا يقدح يف حكمة هللا عز احلال األوىل التسخط وعدم الصرب ورمبا يدعو على نفسه ابلوي

 وجل ويف تقديره وهذا حرام بال شك ورمبا يصل إىل درجة الكفر.
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 احلال الثانية الصرب وهو أن ُيتنع عما حيرم كشق اجليوب ولطم اخلدود وما أشبهها وهذا واجب.
ير هللا هلا ال ابعتبار وقوعها ألن الثالثة الرضا وهو أن تتساوى عنده املصيبة وعدمها ابعتبار تقداحلال 

تساويها مع عدمها ابعتبار وقوعها أمر ال يطاق وال ُيكن ألحد أن يستقيم عليه لكن ابعتبار قضاء 
 عز وجل فيكون هللا تعاىل هلا يعين كأنه يقول ال يهمين حصلت أم مل حتصل ما دامت من فعل هللا

ائل ما الفرق بينه وبني الصرب؟ يقال الفرق بينه وبني راضياً بقضاء هللا تعاىل وقدره وهذا قد يقول ق
الصرب أن الصابر مل تتساوى عنده املصيبة وعدمها ابعتبار تقدير هللا عز وجل لكنه مل يتكلم بكالم 

  وقدره سواء هذا أو هذا.حرام ومل يفعل فعاًل حراماً أما هذا فيقول أان مع قضاء هللا
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احلالة الرابعة الشكر أبن يشكر هللا عز وجل على هذه املصيبة وهذا قد يقوم بقلب إنسان مسرف 
على هذا وقال إهنا تكفري على نفسه قد فعل معاصي كثرية فإذا عجل له ابلعقوبة شكر هللا عز وجل 

ويف احلديث أن هللا تعاىل إذا أحب يعين إنساانً لذنويب وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة 
دنيا حىت خيرج من الدنيا وهو بريء إبذن هللا عز وجل ولعلكم تذكرون أن عجل له ابلعقوبة يف ال

من أجل أن ُيوت صلى هللا عليه  الرسول صلى هللا عليه وسلم كان أشد الناس منازعة يف املوت
َا يـمَوىفَّ الصَّابِّرموَن َأْجَرهم وسلم وهو أعلى ما يكون يف درجة الصابري ْم ن ألن الصرب له منزلة عالية )إِّمنَّ

َساٍب( ويذكر أن اإلمام أمحد رمحه هللا ملا حضرته الوفاة متثل له الشيطان يعض أانمله ويقول  بَِّغرْيِّ حِّ
عد بعد وهو يف ه أمحد بـَْعدم بـَْعدم وقول الشيطان فتين يعين أنين مل أغوك لكنه قال بفتين اي أمحد فقال ل

هللا أن حيسن لنا ولكم اخلامتة فلذلك  سياق املوت ألنه ما دامت روحه مل خترج فهو على خطر نسأل



حيث  نقول إن اإلنسان رمبا يكون يف مقام الشاكرين عند املصائب نظرًا ألن هللا خفف عنه العقوبة
ث أم سلمة رضي هللا عنها عجل له ذلك يف الدنيا فهذه أربع مقامات ابلنسبة للمصاب، وأما حدي

الناس إليها قالت هذه الكلمة ال شكاً يف املوضوع  فإنه ملا مات أبو سلمة وكان ابن عمها ومن أحب
ليس القصد من  ولكن إُياانً منها بقول الرسول عليه الصالة والسالم وقالت من خري من أيب سلمة

 أهناذلك الشك يف وعد الرسول عليه الصالة والسالم لكن القصد 
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تؤمل من هذا هل هو أبو بكر أوعمر أو عثمان فهي مرتددة فيمن يكون خريًا ال يف أن هللا تعاىل 
ع من مثلها وهي أهنا تريد أن خيلف هلا خريًا من أيب سلمة ألن هذا االحتمال الثاين ال ُيكن أن يق

م مع أن أاب سلمة من خيار جترِّب هل يتحقق هذا أو ال؟ بل هي مؤمنة به ولذلك قالت هذا الكال
أخلف هللا هلا خريًا من ذلك األزواج وما أن انقضت عدهتا حىت خطبها النيب صلى هللا عليه وسلم ف

حضر إىل أيب سلمة وقد حضرته الوفاة  واحلديث كما تعلمون أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا
وقال )اللهم اغفر أليب سلمة  وجاء وقد دخل عليه وقد شق بصره أغمضه صلى هللا عليه وسلم
 عقبه( مخس كلمات أما الشيء وارفع درجته يف املهديني وافسح له يف قربه ونور له فيه واخلفه يف

شك ألن عقبه صار حتت رعاية النيب صلى  الظاهري من هذه الكلمات فهو أن هللا خلفه يف عقبه ال
يكون قد حقق ذلك بدعاء النيب صلى هللا عليه هللا عليه وسلم وأما الباقي فإننا نرجو هللا تعاىل أن 

 وعلى آله وسلم.
 

 فصل
ت وجريانه إصالح طعام ألهله ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا القارئ: ويستحب ألقرابء املي

ال )اصنعوا آلل جعفر طعاما فإهنم قد أاتهم أمر شغلهم( رواه أبو داود فأما صنع جاء نعي جعفر ق
 ام للناس فمكروه ألن فيه زايدة على مصيبتهم وشغاًل هلم إىل شغلهم.أهل امليت الطع
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الشيخ: املؤلف رمحه هللا تعاىل استدل بدليل أخص من احلكم فقال إنه يستحب ألقارب امليت 
أهنم إذا أاتهم ما  وجريانه إصالح الطعام ألهله بدون قيد واحلديث يدل على أن هناك قيدًا وهو

نع هلم الطعام وإال فال ألن )العلة املنصوصة توجب النقباض واحلزن والبكاء فإنه يصيشغلهم من ا
ختصيص احلكم مبا تفيده هذه العلة( كقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ال يتناجى اثنان 

لك الثنني فإنه ال حرج عليهما يف ذدون الثالث من أجل أن ذلك حيزنه( فإذا مل حيزن الثالث تناجي ا
ر طعاما( وليس مطلقاً )فقد أاتهم ما يشغلهم( مث على تقدير أنه هكذا احلديث )اصنعوا آلل جعف

أاتهم ما يشغلهم وليس من املتيسر أن جيلبوا الطعام من املطاعم كما هو احلاضر اآلن فإن طعاماً 
مة مث يقولون حنن وجيتمع يف البيت كثري من األطع واحدًا يكفي أما أن تساق إليهم الذابئح واملوائد

أيكل هذه األطعمة فيحضر الناس من ُيني ومشال من أجل أكل هذه األطعمة فهذه حنتاج إىل من 
ليس من السنة كما هو الواقع اآلن يف كثري من البالد اإلسالمية وأما صنع أهل امليت الطعام فإن 

نعد االجتماع إىل أهل  ير بن عبد هللا البجلي قال )كنااملؤلف يقول إنه مكروه وظاهر حديث جر 
نع الطعام من النياحة( فظاهر هذا احلديث أنه حرام أن يصنعوا األطعمة إىل الناس ليأتوا امليت وص

 إليهم ألن هذا الصحايب اجلليل جرير بن عبد هللا عده من النياحة.
 

 فصل
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ل )كنت هنيتكم عن زايرة القارئ: ويستحب للرجال زايرة القبور ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
ها قال ما روى مسلم قال كان م وإذا مر هبا أو زار القبور فزوروها فإهنا تذكركم املوت( رواه مسل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر فكان قائلهم يقول السالم عليكم أهل 
الحقون نسأل هللا لنا ولكم العافية ويف حديث الداير من املؤمنني واملسلمني وإان إن شاء هللا بكم ل

يف حديث آخر اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم آخر ويرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين و 
 وإن زاد اللهم اغفر لنا وهلم كان حسنا.

(2/403) 

 



ة القبور ال لدعاء أهل الشيخ: يف هذا الفصل بيان حكم زايرة القبور فبني أهنا سنة لكن للرجال وزاير 
ألن الذين يزورهنا أقسام منهم من  كر املوتالقبور ولكن للدعاء هلم وال لتهييج األحزان ولكن لتذ 

يزور القبور ليدعوها وهذا شرك أكرب دعاء أهل القبور أن جيلبوا اخلري ويدفعوا الشر سواء كان على 
قربة ليدعو هللا عندها أي عند املقابر وهذا سبيل العموم أواخلصوص هذا شرك أكرب اثنياً أن يزور امل

ان أفضل من الدعاء يف غريه وهذا حيتاج إىل دليل فهو بدعة بدعة ألنه اعتقد أن الدعاء يف هذا املك
ورمبا يكون سبباً لدعاء هؤالء األموات فيكون بدعة منهي عنه وليست املقربة أبفضل من املساجد 

بيتك اثلثاً أن يزور املقربة لالعتبار وتذكر املوت وتذكر اآلخرة  وال أبفضل من مكان تتعبد هلل به يف
انوا ابألمس معك على ظهر األرض وأصبحوا اآلن مرهتنني أبعماهلم ال يستطيعون وأن هؤالء القوم ك

زايدة يف األعمال وال نقصاً من السيئات فيعترب ويتعظ ويعظ نفسه ويقول ال تدرين لعلك ال تصبحني 
ال متسني إال عندهم وما أشبك ذلك من الوعظ والتذكري لنفسه وهذا هو الذي أراده إال عندهم أو 

ًَ أن يزور املقابر لتهييج األحزان كلما اشتاق  النيب عليه الصالة والسالم يف قوله )تذكر اآلخرة( رابعًا
وليس إىل أمه أو أبيه خرج إىل املقربة وجلس عند رأس القرب يبكي وحين وهذا بدعة ال شك ومنكر 

ال أن يفعل ما يذكر هذا الذي أراده النيب عليه الصالة والسالم واإلنسان ينبغي له أن ينسى املصيبة 
املصيبة وهذه مخسة مقاصد كلها تكون ملن زار املقربة واملقاصد الشرعية أن خيرج إىل املقربة لالعتبار 

 ذلك فإما شركية وإما بدعية. واالتعاظ والدعاء إىل أصحاب القبور هذه الزايرة الشرعية وما سوى

(2/404) 

 

السائل: ابرك هللا فيكم يف بعض البالد إذا مات ميتهم ذهبوا إىل املطابع وطبعوا أوراقاً بيضاء مكتوب 
ألوراق وتعلق على بعض األمكنة فيها امليت وساعة الدفن ومكان ما يصلى عليه مث يذهب هبذه ا

 هم أنه حىت يعلم أنه مات فيصلون عليه ويكثر العدد؟ويتحرون أماكن أقرابء هذا امليت وتعليل
هذا ال أبس به يعين ال أبس إبعالم األقارب أو غري األقارب أبنه مات من أجل الشيخ: الظاهر أن 

 يوم مات وأمر أصحابه أن يصلوا عليه. الصالة عليه كما نعى النيب صلى هللا عليه وسلم النجاشي
الكتابة اليت تكتب على أسوار املقابر صلوا على النيب وال تنسوا  السائل: أحسن هللا إليكم ما حكم

 امليت. دعاء
الشيخ: الظاهر أنه ال أبس به تذكري يذكر اإلنسان لكن صلوا على النيب هذه ما وردت لكن بعض 

 ثور.املقابر يكتب عليها الدعاء املأ



(2/405) 

 

إذا زارها أو مر هبا يقول السالم عليكم أهل  الشيخ: بقي عندان يف كالم املؤلف األدعية يقول املؤلف
قوة االستحضار أو إن أهل املقربة ن املؤمنني واملسلمني السالم عليكم خطاب فهل هذا من الداير م

يسمعون ما يقول؟ فيه احتمال ألن أهل املقربة يسمعون فيقول السالم عليكم فيسمعون أو من قوة 
يها النيب ورمحة هللا وبركاته مع أن الرسول ينقل إليه سالمنا االستحضار كما نقول حنن السالم عليك أ

ني اإلُيان واإلسالم؟ نقول نعم إذا قرن بينهما فبينهما وقوله من املؤمنني واملسلمني وهل هناك فرق ب
فرق ألن اإلُيان إُيان القلب وإقراره واعرتافه ويقينه واإلسالم إسالم اجلوارح واستسالمها وهو 

ن اإلُيان يعين املسلم أضعف حااًل من املؤمن ودليل ذلك قوله تعاىل )قَاَلتِّ اأْلَْعَرابم أضعف حااًل م
 تـمْؤمِّنموا َوَلكِّْن قمولموا َأْسَلْمَنا( وأكثر الناس اليوم إُياهنم إسالم أكثر الناس اليوم مسلمون آَمنَّا قمْل ملَْ 

نايف كمال اإلُيان وما ينايف كمال ألنك إذا أتملت تصرفات الناس اليوم وجدهتم يعملون أشياء ت
ان فال يعطى مطلق االسم اإلُيان فإنه يتحول به اإلنسان إىل أن يكون مسلماً أو مؤمناً انقص اإلُي

قال )من املؤمنني واملسلمني وإان إن شاء هللا بكم الحقون( كيف قال وإان إن شاء هللا مع أننا متيقنون 
اد إن شاء هللا الحقون على اإلسالم بكم الحقون أي يف أننا سوف نلحق هبؤالء؟ فقيل إن املر 

وبني حسن اخلامتة والعياذ ابهلل وقيل إن اإلسالم وهذا أمر غري متيقن إذ قد حيال بني اإلنسان 
االستثناء للمكان أي وإان إن شاء هللا بكم الحقون يف هذا املكان وهذا السيما يف البقيع الذي هو 

فيكون االستثناء عائدًا إىل اللحوق يف املكان وقيل إن االستثناء يف  أفضل بقاع األرض يف الدفن
ا للتحقيق يعين أننا الحقون مبشيئة هللا ونظريه قول هللا تعاىل )وإان إن شاء هللا بكم الحقون( أن هذ

َد احْلََراَم إِّْن َشاَء اَّللَّم آمِّنِّنَي حممَلِّّقِّنَي رمؤموَسكمْم َومم  رِّيَن()لََتْدخملمنَّ اْلَمْسجِّ  َقصِّّ

(2/406) 

 

مع أن هذا الدخول مؤكد حمقق كما قال النيب عليه الصالة والسالم لعمر )إنك آتيه ومطوف به( 
 وهذا وهللا أعلم أقرب

 
ىت شاء هللا حلقنا بكم وإذا حلقنا فإمنا نلحق مبشيئة هللا األقوال أن اإلنسان يقول إان إن شاء هللا أي م



 إىل صعوبة يف الفهم أيضا وفيه أيضاً من األدعية )نسأل هللا لنا ولكم وهذا ال حيتاج إىل تكلف وال
يسأل العافية لألموات؟ العافية من العذاب وشدة العذاب وما أشبه ذلك ألن امليت العافية( كيف 

هللا له العافية من هذا العذاب أما ابلنسبة لنا فنحن مضطرون إىل العافية عافية يعذب يف قربه فتسأل 
 والدنيا فالقلوب مريضة واألجسام سقيمة وما مل يكن كذلك فهو عرضة له فلذلك حنتاج إىل الدين

تاج الدعاء ابلعافية لنا ويف حديث آخر يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين كذا منا أو منا ومنكم حي
األمة اإلسالمية إىل حترير فإن مل يكن فيه منكم فاملعىن يرحم هللا املستقدمني منا يعين منا معشر 

منا أجرهم ما هو أجرهم الذي لنا واملستأخرين ويف آخره اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم ال حتر 
عليهم ومن شيعهم ومن أصيب هبم منهم؟ يعين يشمل كلما تقربنا به إىل هللا فيهم فمثاًل منا من صلى 

وهذا متيقن لكل من زار وال تفتنا بعدهم فتنة واملتيقن أجر زايرهتم ال حترمنا أجرهم أي أجر زايرهتم 
 ماذا؟ عامة يشمل كل فتنة ال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم. حروب وقتال أو فتنة دين أو فتنة دنيا عن

 
 فصل

رة القبور هلن روايتان إحدامها ال يكره لعموم ما رويناه وألن عائشة القارئ: وأما النساء ففي كراهية زاي
 ارت قرب أخيها عبد الرمحن، الثانية يكره ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )لعن هللارضي هللا عنها ز 

زوارات القبور( وهذا حديث صحيح، فلما زال التحرمي ابلنسخ بقيت الكراهة وألن املرأة قليلة 
 جل.ال يؤمن هتيج حزهنا برؤية قبور األحبة فيحملها على فعل ما ال حيل هلا فعله خبالف الر الصرب ف

(2/407) 

 

الشيخ: الصحيح بال شك أن زايرة النساء للقبور حرام بل من كبائر الذنوب ألن النيب صلى هللا عليه 
ل اللفظ الثاين على األول ويقال وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور ويف لفظ )زوارات القبور( فيحم

لنسبة ولو مرة واحدة كما يقال فالن إن صيغة املبالغة هنا ليست للكثرة بل هي للنسبة وفّعال أتيت ل
ٍم لِّْلَعبِّيدِّ( ليس املنفي من النجارين وإن مل ينجر إال مرة واحدة بل كما يف قوله تعا ىل )َوَما رَبَُّك بَِّظالَّ

يه تبارك وتعاىل وقد بني شيخ اإلسالم رمحه هللا يف الفتاوى بياانً واضحاً الكثرة بل نسبة الظلم إل
ن النسخ يف قول الرسول عليه الصالة والسالم )كنت هنيتكم عن زايرة القبور بطالن قول من يقول إ
النساء وقال هذا ال يصح وإمنا هو يف الرجال فقط وما ذكره املؤلف رمحه هللا فزورها( عام للرجال و 

لتعليل ال شك أنه قوي إن املرأة إذا زارت فهي رقيقة ضعيفة يتهيج حزهنا برؤية قبور األحبة من ا



ردت ا تنوح ورمبا تبقى املدة الطويلة عند القرب ورمبا يعرتضها الفساق ورمبا حيدث هلا وحشة إذا انفورمب
ور فإن قال قائل إن عائشة ابملقربة وخيتل عقلها هبذا املهم أن هناك مفاسد كثرية يف زايرة املرأة للقب

 رضي هللا عنها علمها النيب عليه
 

تقول السالم عليكم دار قوم املؤمنني قلنا إن مراد الرسول عليه  الصالة والسالم إذا زارت القبور أن
رأة ابملقربة فال أبس أن تقف وتدعو وأما أن خترج من بيتها قاصدة الصالة والسالم ما إذا مرت امل

 رام بل من كبائر الذنوب.املقربة فهذا ح
 

 فصل
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ري بن اخلصاصية قال بينما أان أماشي القارئ: ويستحب ملن دخل املقابر خلع نعليه ملا روى بش
بور عليه نعالن فقال اي  عليه وسلم إذ حانت منه نظرة فإذا رجل ُيشي يف القرسول هللا صلى هللا

بتيتني وحيك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  صاحب السِّّ
لع نعليه فال أبس بلبسهما للحاجة وال خلعهما فرمى هبما رواه أبو داود فإن خاف الشوك إن خ

مها هي كالنعل لسهولة يدخل يف هذا اخلفاف ألن نزعها يشق ويف التِّمِّْشكات وحنوها وجهان أحد
 خلعها والثاين ال يستحب ألن خلع النعلني تعبد فيقصر عليهما.

ه من حني أن الشيخ: ظاهر كالم املؤلف رمحه هللا يف قوله يستحب ملن دخل املقابر خلع النعل أن
  تدخل ختلع واحلديث يدل على أن املنهي عنه إمنا هو املشي بني القبور وبينهما فرق وعلى هذا فلو

كانت القبور يف أقصى املكان فإنك ال ختلع نعليك من حني أن تدخل ألنه ليس املقصود إكرام 
ني القبور وهذا هو املراد األموات خبلع النعل إمنا املقصود دفع األذية فيما إذا كان اإلنسان ُيشي ب

نهي عنه إمنا هو املشي ولعله مراد املؤلف رمحه هللا فإن مل يكن مراَده فهذا هو احلق إن شاء هللا أن امل
بني القبور ابلنعال وأما فيما سوى ذلك فال وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم يف قصة امليت 

 م البسوها يف املقربة.حيضره امللكان حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم وه
 

 فصل



لك بال خالف ألن القارئ: وإن دعا إنسان مليت أو تصدق عنه أو قضى عنه ديناً واجباً عليه نفعه ذ
ْخَوانَِّنا الَّذِّيَن َسبَـقمواَن ابِّ  ( هللا تعاىل قال )َوالَّذِّيَن َجاءموا مِّْن بـَْعدِّهِّْم يـَقمولموَن رَبَـَّنا اْغفِّْر لََنا َوإلِِّّ ولقول أْلُِّيَانِّ

 سعد بن عبادة للنيب صلى هللا عليه وسلم أينفع أمي إذا تصدقت عنها قال نعم متفق عليه.
 ي متفق عليه.الشيخ: ما عند

(2/409) 

 

القارئ: قال املخرج يف نسخيت مل أقف على هذه الرواية يف الشيخني وقد أخرجها الرتمذى يف ابب 
احلديث هذا حديث حسن وبه ال الرتمذي يف هناية الزكاة من حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه ق

 يقول أهل العلم.
 

القارئ: وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصالة والصوم وجعل ثواهبا للميت نفعه ذلك ويف احلي 
أيضا ألنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات وألن املسلمني جيتمعون يف كل مصر ويقرؤون ويهدون 

 كر فكان إمجاعا.ملواتهم ومل ينكره من

(2/410) 

 

الشيخ: هذه املسألة مسألة إهداء القرب أو ثواهبا لألموات فيه خالف فمن العلماء من قال إنه ال 
امليت فيحصر ما جاءت به السنة ينفع امليت إال ما جاءت به السنة فقط وما عداه فإنه ال ينتفع به 

لقضااي اليت جاءت هبا السنة قضااي أعيان يعين ويقال ما عداه ال ينتفع به امليت ومنهم من قال إن ا
هللا عليه وسلم فأجازه ومل ُينع ما سواه فيقاس عليه ما عداه وقع األمر هكذا فسئل عنه النيب صلى 

هذا الشيء أُينعه الرسول عليه الصالة والسالم أم ال  وهذا أقرب إىل الصواب ألنه ما يدرينا لو وقع
الصواب أنه ليس من هدي السلف أن اإلنسان يكثر من هذا الشيء  ُينعه فالصواب أنه جائز ولكن

الواقع عند كثري من الناس اآلن بل يقال اسرتشد مبا أرشدك النيب صلى هللا مث ينسى نفسه كما هو 
ل )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو عليه وعلى آله وسلم إليه حيث قا

حل يدعو له( فالنيب عليه الصالة والسالم أرشدك إىل الدعوة للميت وهذه علم ينتفع به أو ولد صا
دقة له أو التسبيح له أو الصالة أو الصوم أو العمرة وهذا أصح وهو أن يقال إهداء أفضل من الص



ليس مبشروع وال مطلوب من اإلنسان وال مرغب فيه بل الدعاء أفضل  القرب لألموات انفع لكنه
الصالة والسالم ملا سئل هل بقي من بر والدي بعد موهتما مل يذكر العمل هلما  حىت إن النيب عليه

اً بل قال االستغفار هلما والصالة عليهما يعين الدعاء وإكرام صديقهما وصلة الرحم اليت ال إطالق
ا ومل يذكر الصدقة ومل يذكر الصوم وال احلج وال غريها مما يدل على أن العبادات صلة لك إال هبم

ى عباد تص ابلفاعل وأما الدعاء فبابه واسع كل املسلمني يدعو بعضهم لبعض السالم علينا وعلخت
 هللا الصاحلني هذا يشمل كل صاحل ميتاً كان أم حياً.

(2/411) 

 

 كتاب الزكاة
القارئ: وهي أحد أركان اإلسالم لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )بين اإلسالم على مخس شهادة أن 

 وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت( متفق عليه. هللا وأن حممدًا رسول هللا وإقام الصالة ال إله إال
الشيخ: األمر كما قال املؤلف رمحه هللا إن الزكاة هي أحد أركان االسالم للحديث وإذا أتملت هذه 

عمل ألن األركان وجدهتا إما بذل حمبوب أو كٌف عن حمبوب أو صرٌب على عمل فالصالة صرب على 
 من املشقة والزكاة بذل حمبوب ألن املال حمبوب لإلنسان لقوله تعاىل: هلا شروطاً وأركاانً حتتاج إىل نوعٍ 

)َوإِّنَّهم حلِّمبِّّ اخْلرَْيِّ َلَشدِّيٌد( ولقوله: )َوحتمِّبُّوَن اْلَماَل حمبّاً مَجّاً( وكم من إنسان ال يهمه أن يتعب يف بدنه 
فإن اإلنسان يكف   من ماله واثلث كف عن حمبوب وذلك يف الصوملكن يشق عليه أن يذهب درهمٌ 

نفسه عما يشتهيه من أكل وشرب ونكاح من أجل أن يتم التكليف ويمعلم أن اإلنسان إمنا ُيتثل 
طاعة هلل عز وجل ال هلوى يف نفسه ألن الكثري من الناس ال يهمه أن يصوم لكن يهمه أن يبذل قرشاً 

كان العظيمة مبنيًة على هذه ناس ابلعكس فلهذا جعل هللا عز وجل هذه األر واحدًا من ماله وبعض ال
 األمور الثالثة وهي صرب على عمل أو بذل عن حمبوب أو كف عن حمبوب

القارئ: وجتب على الفور فال جيوز أتخريها مع القدرة على أدائها ألهنا حق يصرف إىل أدمي توجهت 
 ة.املطالبة به فال جيوز أتخريها كالوديع

لوجوب فإنه ال جيوز أتخري أدائها والتعليل الذي ذكره الشيخ: جيب أن تؤدى على الفور مىت ثبت ا
املؤلف ألنه حق ألدمي توجهت املطالبة به فيجب أداؤه كالوديعة، وألهنا دين يف الواقع دين على 

وتبقي الزكاة يف اإلنسان فيجب أن يبادر به، وألن اإلنسان ال يدري ماذا يعرض له؟ قد يتلف املال 
 ته ويتهاون الورثة أبدائها فلهذا كان البد من أن يبادر بدفعها.ذمته وقد ُيوت وتبقى يف ذم
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القارئ: ومن جحد وجوهبا جلهله ومثله جيهل ذلك كحديث عهد ابإلسالم عمرِّف ذلك وال حيكم 
ن وجوب الزكاة معلوم ملرتد ألبكفره ألنه معذور وإن كان ممن ال جيهل مثله ذلك كفر وحكمه حكم ا

ضرورة فمن أنكرهها كذب هللا ورسوله، وإن منعها معتقداً وجوهبا أخذها اإلمام منه وعزَّره فإن قدر 
عليه دون ماله استتابه ثالاثً فإن اتب وأخرج وإال قتل وأخذت من تركته وإن مل ُيكن أخذها إال 

 ال )لو عنه قابلقتال قاتله اإلمام ألن أاب بكر الصديق رضي هللا
 

منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول هلل صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم عليها( رواه البخاري واتبعه 
 الصحابة على ذلك فكان إمجاعا.
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الشيخ: تبني هبذه اجلملة أن من جحد وجوب الزكاة نظران إن كان مثله جيهله عمرِّف بذلك حىت يعلم 
ممن عاش يف اإلسالم وعلم  أصر على إنكاره عومل معاملة من يعلم ذلك وإن كان أنه واجب مث إن

وجوب الزكاة ولكنه أنكرها فإنه يكفر كمفَر ردة والعياذ ابهلل ويقتل وإن أداها حىت لو أدى الزكاة 
وأكثر من الزكاة ولكنه قال إهنا صدقة وليست واجبة فإنه يكون كافرًا مرتدًا يقتل ولكن إذا أقر 

 أيخذها اإلمام منه ويعزره فال يكفي جمرد لوجوب وامتنع عن أدائها فكما قال املؤلف رمحه هللااب
األخذ بل ال بد من التعزير والتعزير يكون مبا يراه اإلمام حيث يردعه وأمثاله وقيل إن التعزير أن 

طر ماله يؤخذ شطر ماله بناء على حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال )فإان آخذوها وش
راد املال الذي فيه الزكاة وامتنع من أدائها أو مجيع ماله عزمة من عزمات ربنا( مث شطر املال هل امل

األول أظهر أي أنخذ شطر ماله الذي فيه الزكاة فإذا امتنع من زكاته وماله عروض أخذان منه النصف 
له كله حىت ما يؤدي زكاته مبالغة يف بداًل من ربع العشر تعزيراً له لكن لو رأى اإلمام أن أيخذ شطر ما

أن ذلك أصلح لألمة فال حرج فإن قدر عليه دون ماله يعىن الرجل موجود لكن املال  التعزير ورأى
ما يقدر عليه يقول املؤلف يستتاب ثالاثً فإن اتب وأخرج وإال قتل وإذا امتنع قوم من أدائها فإهنم 

ين، ألن ولكن إذا قتل هل يقتل رده أو يقتل تعزيرًا؟ الثا يقاتلون لفعل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه



الصحيح أنه ال أحد يكفر برتك شيء من أركان اإلسالم سوى الشهادتني والصالة لكنه يقتل من 
 ابب التعزير.

 السائل: ملاذا مسي مانعو الزكاة ابملرتدين إن كان القتل تعزيراً؟
 زية ومل يقروا بوجوهبا.الشيخ: قتلهم ألهنم ارتدوا وقالوا إن هذه ج
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القارئ: وإن كتم ماله حىت ال تؤخذ زكاته أخذت منه وعزِّر ويف مجيع ذلك أيخذها اإلمام من غري 
ليها وقال أبو بكر يؤخذ معها زايدة بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أهنا أخذ منهم زايدة ع

ن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول شطر ماله بدليل ما روى هبز بن حكيم عن أبيه ع
 بنت لبون من أعطاها مؤجترًا فله أجرها ومن أىب فإان آخذوها وشطر ماله )يف كل سائمة يف كل أربعني

 هو عندي صاحل.عزمة من عزمات ربنا( رواه أبو داود وقال أمحد و 
كفر لقول هللا لقول هللا تعاىل: )فَإِّْن وهل يكفر من قاتل اإلمام على الزكاة؟ فيه روايتان إحدامها ي

( دل هذا على أنه ال 11آتـَوما الزََّكاَة فَإِّْخَوانمكمْم يفِّ الدِّينِّ( )التوبة: من اآليةاَتبموا َوَأقَامموا الصَّالَة وَ 
أبدائها وألن الصديق رضي هللا عنه قال ملانعي الزكاة )ال حىت تشهدوا أن  يكونون إخواانً يف الدين إال

عنهم امتنعوا من قتاهلم تالان يف اجلنة وقتالكم يف النار( والثانية ال يكفر ألن الصحابة رضي هللا ق
 ابتداًء فيدل على أهنم مل يعتقدوا كفرهم مث اتفقوا على القتال وبقي الكفر على األصل.

م من قال ى األصل يعىن على عدم الكفر لكن املرتدين يف عهد أيب بكر رضي هللا عنه منهالشيخ: عل
يقاتلون قتل املرتد ألهنم جحدوا إننا ال نسلم الزكاة ألهنا جزية أو أخذت اجلزية فامتنعوا فهؤالء 

نسلمه ملن  وجوهبا وأما من جحدها خباًل أو قال إننا ال نسلمها إال للرسول عليه الصالة والسالم وال
 وا.بعده فهؤالء اليقتلون كفرًا ولكنهم يقاتلون ويقتلون حىت يستسلم

 
 فصل

 كان أو مرتدا ألهنا من فروع القارئ: وال جتب إال بشروط أربعة اإلسالم فال جتب على كافر أصلياً 
 اإلسالم فال جتب على كافر كالصيام.
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الشيخ: لو أن املؤلف رمحه هللا استدل حبديث معاذ لكان أحسن ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل 
مث للصالة فإن قال قائل وهل أيمث إىل الزكاة إال بعد أن يستجيبوا للتوحيد  أيمْر أن يدعو أهل اليمن

؟ قلنا نعم أيمث لقوله تعاىل عنهم: )مَلْ َنكم مَِّن اْلممَصلِّّنَي َومَلْ َنكم نمْطعِّمم اْلمِّْسكِّنَي(  الكافر إذا مل يزكِّ
ا هو القول الراجح أن وأعظم ما يطعم املسكني هو الزكاة فدل ذلك على أهنم يعاقبون عليها وهذ

سائرِّ فروع اإلسالم كما يعاقبون على أصله وأن من امتنع من الزكاة مع اإلقرار الكفار يعاقبون على 
بوجوهبا فإنه ال يكفر لقول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم يف 

إذا كان يوم القيامة صمفِّح له صفائح من صحيحه عن أيب هريرة فيمن آاته هللا مااًل فلم يؤدِّّ زكاته )إنه 
ر وأمحي عليها يف انر جهنم فيكوي هبا جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت أعيدت يف يوم كان مقداره ان

مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار( وهذا صريح أنه 
هذه اآلية )فَإِّْن  بيله إىل اجلنة وعلى هذا فيكون املفهوم منليس بكافر إذ لو كان كافراً ما رأى س
 ( خص من الزكاة.11اَتبموا َوَأقَامموا الصَّالَة( )التوبة: من اآلية

السائل: ابرك هللا فيكم هل إذا امتنع قوم مثالً من الزكاة ومل يردعهم أخذ شطر ماهلم هل لإلمام إذا 
 لتعذيب إىل القتل؟رأى مصلحة أن يقتلهم يعىن أن يصل حد ا

 فرادًا يقتلهم.الشيخ: نعم إذا كانوا أ
 السائل: ما معىن قول أيب بكر رضي هللا عنه وهللا ألقاتلنَّ من فرَّق بني الصالة والزكاة؟

 الشيخ: املعىن أهنم إذا كانوا يقاتلون على ترك الصالة فلنقاتلهم على ترك الزكاة.
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سيده ماال وقلنا ال ُيلك فزكاته على ة فال جتب على عبد فإن ملكه القارئ: والشرط الثاين احلري
كه وملك العبد ضعيف ال حيتمل سيده ألنه مالكه وإن قلنا ُيلك فال زكاة يف املال ألن سيده ال ُيل

املواساة بدليل أنه ال يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم وال جتب عليه نفقة قريبه والزكاة إمنا جتب بطريق 
 ة فال جتب على مكاتب ألنه عبد وملكه غري اتم ملا ذكران.املواسا

يل الصحيح أنه ال ُيلك الشيخ: هذه املسألة اشرتاط احلرية وضدها الرق فالرقيق ال زكاة عليه والتعل
وأن زكاة ما يف يده على سيده ودليل ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم )من ابع عبداً وله مال 

أن يشرتطه املبتاع( فأثبت النيب صلى هللا عليه وسلم أن ماله للذي ابعه ما مل فماله للذي ابعه إال 



ن من الناس إذا كان الرسول عليه الصالة يشرتطه املبتاع وهذا ال ينبغي أن يعدل به قول أي إنسا
والسالم قال )فماله للذي ابعه( فال حاجة إىل أن يذكر قول آخر يف املسألة ونقول إنه ال ُيلك 

 ليك بال إشكال.ابلتم
ولكن لو ملَّكه سيده فهل ُيلك؟ الظاهر أنه ال ُيلك وأن متليك سيده له من ابب اإلابحة فقط 

هو املذهب ألن الذين يقولون ابلفرق بني متليك سيده ومتليك غريه  وليس من ابب التمليك وهذا
يد فقد رضي أن خيرج يقولون إذا ملَّكه غريه فمعلوم أنه سينصرف إىل ملك سيده وإذا ملَّكه الس

جزءًا من ماله هلذا العبد ولكين أقول حىت وإن أخرج فإمنا هو إابحة وليس بتمليك ألن النيب صلى 
ال )ماله للذي ابعه( فالصواب أن العبد ال ُيلك ال بتمليك سيده وال بتمليك غريه هللا عليه وسلم ق

 وبناء على ذلك يكون املال الذي بيده زكاته على سيده.
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وأما املكاتب فهو ليس بقنٍّ ألن املكاتب ُيلك شيئاً من منافعه إذ إنه ُيلك التصرف يف ماله يبيع 
 اآلن مل يتحرر )فاملكاتب عبد ما ويشرتى من أجل أن يويف سيده فهل نقول إنه ال زكاة عليه ألنه إىل

د صار كاملالك فتجب عليه بقي عليه درهم( أو نقول ملا كان له التصرف يف ماله بدون مراجعة السي
ولعل هذا أقرب  الزكاة مث إن قدر أن يرجع إىل الرق صارت الزكاة على السيد بعد رجوعه إىل الرق

ب بدفع زكاته دون الرجوع إىل سيده مث إذا قمدِّر أنه أن يقال إن املال الذي بيد املكاتب يلزم املكات
 ن يزكى هذا املال يبتدئ به حوالً.عجز أن يويف وعاد هو وماله للسيد وجب على السيد أ

 القارئ: فإن عتق وبقي يف يده نصاابً استقبل به حوال.
لرفع وبقي يف يده قه وبقي يف يده نصاابً يعىن بقي املال نصاابً وأحسبم أن تكون ابالشيخ: يعين عت

س مبالك نصاٌب استقبل به حواًل، من الذي يستقبل؟ املكاتب ألنه قبل ذلك ليس مبالك قبل هذا لي
من  فمثاًل إذا اجتر هذا املكاتب ويف خالل السنة وجد ما يويف السيد به فأوفاه وقد مضي مثانية أشهر

ول إذا متت السنة عليك أن تزكي هذا السنة فأوىف السيد وبقي معه ما يبلغ النصاب فزائداً فهل نق
الثمانية اليت كانت قبل أن الذي بقي يف يدك؟ يقول املؤلف ال بل يستقبل به حواًل فتلغى األشهر 

ن ملكه إايه وجب عليه يعتق وعلى ما اخرتانه يف هذه املسألة نقول يبين على ما سبق فإذا مت احلول م
 زكاته.

ه حوال ألنه ُيلكه حينئذ وما قبض من جنوم مكاتبه استقبل به القارئ: وإن عجز استقبل سيده مبال



 حواًل لذلك.
 

ملة الديون؟ ألنه من اجلائز أن العبد ال يويف إذ إنه إذا عجز ومل يوفِّ مل الشيخ: ملاذا ال نقول إهنا كج
 كالدين الذي على معسر أومماطل.يبَق يف ذمته شيء للسيد فهو  

 تقرار؟السائل: أمل يتخلف فيه شرط االس
 الشيخ: نعم لكن ملا عتق تبني استقراره.

 السائل: قبل األجل؟
 ألمر الواقع جتب الزكاة.الشيخ: قبل األجل نعم لكن إذا ثبت ا
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 القارئ: وإن ملك املعتق بعضه جبزئه احلر نصااب لزمته زكاته ألنه ُيلك ذلك ملكاً اتماً فأشبه احلر.
الشيخ: املعتق بعضه يعين أن بعضه حر وبعضه رقيق لكن هل يتصور هذا يعين عبد بني رجلني أعتق 

ا املعتق ال  يستطيع أن يضمن قيمة ما أعتقه فهذأحدمها نصيبه والثاين ابٍق على ملكه وهو ال
يستطيع أن يضمن قيمة ما مل يعتقه شريكه فهنا يبقى العبد مبعضاً مث هل يستسعى فيقال اسَع من 

أجل أن تويف حىت تعتق كلك؟ يف هذه املسألة خالف والصحيح أنه يستسعى لكن إذا استسعي 
 فعجز بقي مبعضاً.

ى املكاتب لنقصان امللك فيه فإن له م امللك فال جتب الزكاة يف الدين علالقارئ: والشرط الثالث متا
أن يعجز نفسه وُيتنع عن أدائه وال يف السائمة املوقوفة ألن امللك ال يثبت فيها يف وجه ويف وجه 

يثبت انقصا ال يتمكن من التصرف فيها أبنواع التصرفات وروى مهنا عن أمحد فيمن وقف أرضاً أو 
السبيل إمنا يكون ذلك إذا جعله يف قرابته وهذا يدل  لسبيل فال زكاة عليه وال عشر هذا يفغنماً يف ا

 على إجياب الزكاة فيه إذا كان ملعني لعموم قوله عليه الصالة والسالم )يف كل أربعني شاة شاة(.
ذلك الشيخ: والصحيح أهنا ال جتب الزكاة يف املوقف سواء كان على معني أم على سبيل العموم و 

الوقف ملكاً اتماً إذ ال ُيلك التصرف فيه ببيع وال شراء وال هبة   ألن املوقف عليه املعني ال ُيلك
 كذلك لو مات مل يورث عنه فملكه انقص املهم أن هذا الشرط الثالث متام امللك.

 القارئ: وال جتب يف حصة املضارب من الربح قبل القسمة ألنه ال ُيلكها على رواية وعلى رواية



ا وقاية لرأس املال وال خيتص املضارب بنمائها واختار أبو اخلطاب ُيلكها ملكاً انقصاً غري مستقر ألهن
 أهنا )جائزة( يف حول الزكاة. لثبت امللك فيها.
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الشيخ: )جارية( نسخة اثنية ألن جائزة مثل جارية أو قريبة منها يف املعىن، املضارب له نصيب من 
مثاًل إذا أعطيت رجالً عشرة الذي هو رب املال له أصل املال ونصيبه من الربح ف الربح واملضارب

آالف رايل مضاربة وعند متام احلول صارت مخسة عشر ألف رايل رأس املال عشرة وهذا فيه الزكاة 
ال إشكال فيه ومخسة آالف الربح لرب املال منها ألفان ومخسمائة وللمضارب ألفان ومخسمائة جتب 

ضارب وهو ألفان ونصف فإهنا ال جتب يف نصيب رب املال ألهنا منا أصل اثبت أما نصيب امل الزكاة
فيها الزكاة ملاذا؟ قالوا ألن ملكه ليس بتام إذ لو فرض أن هذا املال الذي فيه املضاربة نقص عن 

ون رأس املال بل لو كان على قدر رأس املال مل ينقص ومل يزد فإن هذا املضارب ال شيء له فيك
ادام احلول قد مت وعنده هذا املال فلماذا ال ملكه مزعزعاً ليس مستقراً مث على فرض أن يقال م

نوجب الزكاة عليه ألنه مت احلول فيقال إن نصيب املضارب ليس على أصل حىت يكون اتبعاً له 
 ول.خبالف نصيب رب املال املضارب فإنه اتبع ألصله الذي هو رأس املال وهو اثبت من أول احل
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اآلن هذا رجل مثالً أعطى رجاًل عشرة آالف رايل مضاربة وعند متام احلول صارت مخسة عشر ألفاً 
ارب ليس فيها شي رحبت مخسة آالف اثنان ونصف لرب املال واثنان ونصف للمضارب حصة املض

يكن له شيء  ملاذا؟ ألنه لو قدر أن هذا املضارب الذي عمل كل هذه السنة مل حيصل على ربح مل
آالف مخسة  فرحبه هذا احلاصل وقاية لرأس املال ولذلك لو فرضنا أن يف أثناء السنة بلغت العشرة

اً فملكه غري اتم فال عشر ألفاً ويف آخر السنة رجعت إىل عشرة أين نصيب املضارب؟ ال شيء إذ
ارة أليس كذلك؟ فلماذا جتب فيه الزكاة يورد علينا مورد يقول إذاً ربح رب املال أيضاً عرضة للخس

وجبناها يف حصة رب املال أوجبتم الزكاة فيه قلنا ألنه مبين على أصل جتب فيه الزكاة اثبت فلهذا أ
ت وهلذا لو فرضنا أن الرجل تكسب مباله ألن هذا منا ملكه دون املضارب ألنه مل ينب على أصل اثب

فني ونصف؟ نعم جتب فهذا هو الفرق وربح يف عشرة آالف ألفني ونصف هل جتب عليه الزكاة يف أل



ل بيوم قسم الربح وقيل اي رب إذًا حصة املضارب ليس فيها زكاة فإن قسمت يعىن قبل متام احلو 
صف حينئٍذ جتب الزكاة ملاذا؟ ألنه اآلن ال املال خذ ألفني ونصف واي أيها املضارب خذ ألفني ون

 كاً اتماً.ُيكن أن يكون وقاية لرأس املال ألن املضارب ملكه مل
بلغت  السائل: ابرك هللا فيك يف ألفني ونصف اليت لصاحب رأس املال هل جتب فيها الزكاة إذا

 النصاب ومر عليه حول جديد؟
السائمة وربح التجارة اتبع لألصل يعىن مثالً إنسان الشيخ: ال هي تبع األول أان أعطيك فائدة نتاج 
نني وعند متام احلول صارت مائة وواحدًا وعشرين عنده أربعني شاة وعند منتصف احلول صارت مثا
أصله والدليل عموم األدلة فالرسول صلى هللا عليه جتب الزكاة ملاذا؟ ألن حول النماء والنتاج حول 

قول اسألوهم هل هذا النماء جديد أو قدمي؟ فيأخذ من املوجود ولو  وسلم ما كان إذا أرسل السعاة ي
 هذا النتاج مت عليه احلول أو ال؟كان هناك اختالف لسأل وقال هل 
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السائل: وإذا كان عنده عروض التجارة كمحل مثاًل يقيم ما فيه وال حيتاج إىل نظر إىل رأس ماله 
 أصله؟

ا جتب فيه الزكاة سواء زاد عن رأس الشيخ: وهو كذلك عروض التجارة إذا مت احلول قّوم ما عندك مم
 املال أو نقص

ب الزكاة وهو املال قبل العام بيوم نقول جيب على املضارب يف ماله الزكاة كيف جتالسائل: إذا قسم 
 مل يتم على متام امللك إال يوم واحد؟

لكن الشيخ: أي هذا السؤال جيد وهلذا ال يبعد أن يكون هناك قول أبنه يبتديء احلول من جديد 
 قاية رأس املال فوجبت عليه الزكاة.هم يقولون ملا كان أصله موجودًا واآلن زال احملظور الذي هو و 

 املال إال ستة أشهر ألنه من الربح؟السائل: وإذا مل ُير على هذا 
الشيخ: صحيح لكنه هو صار تبعاً هو من الربح لكن ليس هبة جمردة إمنا هي مناء لشيء سابق مت له 

 سنة.
أو جحٍد أو مطل  رئ: ويف املغصوب والضال والدين على من الُيكن استفاؤه منه إلعسارالقا

تصرفه أشبه دين الكتابة وألنه غري اتٍم فأشبه احللي روايتان إحدامها ال زكاة فيه ألنه خارج عن يده و 
على مليء وال والثانية فيه الزكاة ألن امللك فيه مستقر وُيلك املطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين 



يلزمه اإلخراج حىت يقبضه فيؤدي ملا مضي خالف يف وجوب الزكاة يف الدين املمكن استيفاؤه وال 
 ن املواساة إخراج زكاة ما مل يقبضه.ألن الزكاة مواساة وليس م
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الشيخ: هذه مسألة زكاة الديون على الغري هل هي واجبة أو ال؟ نقول الديون إما أن تكون على من 
يكون على من ال ُيكن  أن ُيكن استيفاؤه منه شرعاً وعادًة فهذا كاملوجود يف الصندوق وإما

االستيفاء منه شرعاً أوعادة فهذا الذي فيه اخلالف، فاألول كما لو كان لإلنسان على شخص عشرة 
ألف رايل هذا الشخص يقول أان مستعد مىت شئت أعطيتك لكن صاحب الدين رجل طيب ال حيب 

ابختياره وإرادته فكأنه يف  رجلأن يقول ألحد أعطين ماعندك يل فهذا فيه الزكاة ألن إبقاءه يف ذمة ال
صندوقه ولكن ال يلزمه إخراج الزكاة حىت يقبضه فإذا قبضه زكاه ملا مضى فلو قدر أنه بقي يف ذمة 

املدين مخس سنوات فقبضه يؤديه مخس سنوات وهل خيصم منه قدر زكاته؟ اجلواب ال ألنه أبقاه 
دة أو كان جاحدًا أو مماطاًل ففيه روايتان عا ابختياره أما إذا كان على من ال ُيكن مطالبته شرعاً أو

عن اإلمام أمحد ومها قوالن يف املذهب فاملذهب أن الزكاة فيه واجبة جتب ولكن ال يلزمه أداؤها حىت 
 يقبضه فيزكي ملا مضى ولو بقي عشر سنوات.
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يطالب به وإذا طالب فقد والقول الثاين أنه ال زكاة عليه يف ذلك ألن املال ليس بيده وال ُيكنه أن 
هذا ال حتتمله املواساة أو قلنا إن كاة مواساة و عجز وهذا القول هو الصحيح ألننا سواء قلنا إن الز 

الزكاة عبادة فيقال هذا مال مل يقدر عليه فال زكاة عليه فيه ولكن هل يلزمه إذا قبضه أن يزكي يف 
ذلك خالف منهم من يقول إنه يستأنف به حوالً احلال لسنة واحدة أو يستأنف فيه حوالً جديدًا؟ يف 

كأنه ملكه اآلن فيستأنف به حواًل جديدًا ومنهم من جديدًا ألنه قبل ذلك كان يف حكم املعدوم ف
قال بل يزكيه لسنة واحدة قياساً على الثمرة اليت قال هللا فيها: )َوآتموا َحقَّهم يـَْوَم َحَصادِّهِّ( وهذا ليس  

ألن الذي استجد ملكه فيه مل ُيلكه ال حقيقًة وال حكماً أما هذا فهو ملكه  كالذي استجد ملكه فيه
لو مات فإنه يورث من بعده وهذا أقرب إىل الصواب أنه يزكيه لسنة واحدة ولو بقي يف  حكماً فلهذا

ذمة املدين عشر سنوات مث يدخله يف ماله فصار اآلن احلكم يف زكاة الدين نقول أواًل إذا كان الدين 



اء ى من ال متكن مطالبته أو على من يعجز عن استخراجه منه شرعاً أو عادة ففيه قوالن للعلمعل
األول وجوب الزكاة فيه والثاين عدم الوجوب وعلى القول األول ال يلزم اإلخراج حىت يقبضه ولكن 

ا كان على الصحيح أنه ال زكاة عليه فيه وأنه إذا قبضه زّكاه لسنة واحدة مث أدخله يف ملكه أما إذ
يلزمه زكاته  موسر ُيكن أن يطالب ولو قال أعطين أعطاه بسهولة فالصحيح بل هو قول واحد أنه

 لكن ال يلزمه إال إذا قبضه.
 السائل: قول املؤلف لو أنه غري اتم ألشبه احللي، التشبيه هذا ما وجهه؟
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ألنه هذا ليس متمحضاً للثمنية بل هو الشيخ: وجه ذلك أن احللي على القول أبنه ال زكاة فيه يقول 
غري صحيح أوالً ألن ملك اتم لكن هذا غري صحيح يعىن أن هذا القياس مستعمل فملكه فيه غري 

اإلنسان للحلي ملك اتم ال شك فيه لكن نقله االستعمال إىل حكم األشياء املستعملة هذا على 
  يصح إطالقاً.القول بعدم الوجوب وأما إذا قلنا ابلوجوب فإن القياس ال

 السائل: ما تفسري العجز عجز العادة وعجز الشرع؟
عليه الدين ال متكن مطالبته إما لقرابته كاألب وإما لسلطانه الشيخ: نعم العجز العادي أن يكون من 

 وإما ملماطلته وتغيبه وما أشبه ذلك والشرعي أن يكون حاضراً وفياً لكن ليس عنده شيء.
د رضي هللا عنه أنه ال فرق بني احلال واملؤجل ألن املؤجل مملوك له تصح القارئ: وظاهر كالم أمح

 احلوالة به والرباءة منه.
شيخ: هذا هو احلق أنه ال فرق بني احلال واملؤجل ألن املؤجل إمنا أجله صاحبه ابختياره والغالب ال

فالغالب أنك إذا بعت  أن املؤجل البد أن يكون فيه زايدة يعىن إذا بيعت السلعة اآلن نقدًا بعشرة
ن احلال وال مبؤجل ستبيعه أبكثر فيكون التأجيل فيه مصلحة لك فالصواب أن الدين املؤجل كالدي

فرق وهذا هو ظاهر كالم اإلمام أمحد وأما قول بعض الناس يف املؤجل أان ال أزكي إال رأس املال فإن 
نقدًا مبئتني إىل سنتني مثالً يقول أان ال هذا غلط يعىن بعض الناس اآلن يبيع البيت الذي يساوي مائة 

الربح فيجب عليك أن تزكي  أزكي إال مائة هذا غلط ألنك أنت الذي أجلت وأنت الذي أخذت
 اجلميع.

 السائل: ابرك هللا فيك الدين الذي يؤخذ أقساط كيف يزكى إذا كان على
 طل أو ينسى وجيحد.الشيخ: كلما قبض شيئاً زكاه، املليء جائز أنه يفتقر وجائز أن ُيا



 السائل: أحسن هللا إليك ما املقصود بقوله )الخالف(؟
ول قال ال خالف يعىن أن القولني متفقان يف هذا القول يعىن ال خالف الشيخ: ملا ذكر القولني يف األ

 يف هذا أما على كون إمجاعاً فاهلل أعلم.
 السائل: هل املراد ابحللي إذا كانت على مدين؟
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 خ: ال ليس هو مراده احللي على مدين بل مراده احللي الذي يملبس.شيال
القاريء: ولو أجر داره سنني أبجرة ملكها من حني العقد وجرت يف حول الزكاة وحكمها حكم 

 .الدين
الشيخ: هذه أيضاً مسألة تقع كثريًا إذا أجر داره سنني أبجرة يقول إنه ُيلكها من حني العقد وعلى 

مها حكم الدين لكن يف النفس من هذا شيء ألن األجرة متلك شيئاً فشيئاً وهلذا لو هذا فيكون حك
ت املدة حينئٍذ ارة ومل ُيلك فالظاهر أن يقال إن األجرة إذا متتلفت العني املؤجرة انفسخت اإلج

أوفاه صاحب ملكها ملكاً اتماً وإذا مل تتم املدة فإنه إمنا ُيلكها شيئاً فشيئاً فإذا أجر بيته ملدة سنة و 
 البيت عند متام السنة فعلى كالم املؤلف جيب إخراج الزكاة فورًا ألهنا مت هلا سنة من حني العقد وعلى

متام املدة وعلى هذا القول يستأنف فيها حواًل جديدًا لكن  القول الثاين ال يلزمه ألنه مل يستقر إال بعد
ألجرة مبنزلة الثمرة فمىت قبض األجرة شيخ اإلسالم رمحه هللا ذهب مذهباً آخر وقال إن قبض ا

حلساابت والشك فلو وجب عليه الزكاة وإن مل يتم حوهلا وهذا القول أقرب إىل الصواب وأسلم من ا
اها فوراً مث أدخلها يف ماله لكان هذا أقرب إىل الصواب وأقرب إىل قيل أبنه إذا قبض األجرة زك

 الضبط أيضاً فاألقوال إذًا ثالثة:
 يزكيه من حني العقد فإذا قبضه عند رأس احلول زكاه فوراً.األول أنه 

 نه قبل ذلك عرضة لالنفساخ أوغري ذلك.والثاين أنه ال يلزمه حىت يتم هلا حول من استيفائها أل
أنه إذا قبضها زكاها فوراً كزكاة الثمرة ألن حقيقة األمر أن األجرة ابلنسبة للعقار مثرة هذا  والثالث

 الشيخ رمحه هللا هو أقرب األقوال الثالثةهو احلقيقة فقول 
 السائل: ما الفرق بني األقوال؟

زكاة  سنة مثالً نصف سنة وقبض األجرة فعلى املذهب الالشيخ: الفرق أنه إذا كانت املدة نصف 



فيها ألنه مل يتم هلا حول وعلى ما اختاره الشيخ جتب الزكاة كذلك لو قبضه بعد سنتني فعلى املذهب 
 تني وعند الشيخ لسنة واحدة سنة القبض.يزكي لسن
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 السائل: املستأجر ُيكن يذهب إىل البيت فريجع عن اإلجارة فما مت امللك؟
األجرة  الشيخ: ال إذا قبض األجرة بعد متام املدة يعىن بعد استيفاء املنفعة ليست أجرة مقدمة ألن

 املقدمة عرضة للسقوط.
 حلول؟السائل: إذًا البد أن ينتهي ا

 على ما اختاره الشيخ أن يتم احلول.الشيخ: ال فاحلول أو ستة أشهر أو شهر واحد ليس بالزم 
القارئ: وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على املوسر واملعسر ألنه دين وسواء يف هذا قبل 

 ة هلا.الدخول وبعده ألهنا مالك
يب قبل الدخول سقط املهر أو إذا طلق قبل الشيخ: فيه احتمال أنه يسقط املهر فيما لو تبني به ع

 لكن يقولون إن األصل عدم عدم السقوط.الدخول يسقط النصف 
القارئ: فإن أسر رب املال وحيل بينه وبني ماله أو نسي املودِّع ملن أودع ماله فعليه فيه الزكاة ألن 

 له انفذ وهلذا لو ابع األسري ماله أو وهبه صح.تصرفه يف ما
لى ذلك سنوات مث ذكر لة فيها خالف فمن العلماء من يقول إنه إذا نسي املال وبقي عالشيخ: املسأ

فإنه ليس عليه زكاة يف املدة اليت كان انسياً فيها وهذا هو الصحيح ألهنا قد حيل بينه وبني ماله 
ال فهذا حمل نظر ألن العلة هنا ليست يف املال ولكن يف صاحب ابلنسيان أما إذا حبس هو عن امل

ك أن يبيعه ولو كان حمبوساً عنه وُيلك املال فقد يقال بوجوب الزكاة عليه ألنه ُيلك التصرف فيه ُيل
 أن يهبه وقد يقال إنه ال زكاة عليه ألنه كالذي حيل بينه وبني ماله لكن االحتياط أن يزكي.

بعده ُيلكه ضال يف يد امللتقط فهو يف حول التعريف على ما ذكرانه وفيما القارئ: وإذا حصل ال
زكاته ذكره ابن عقيل ألن ملكه غري مستقر إذ  امللتقط فزكاته عليه دون ربه وحيتمل أن ال تلزمه

ملالكه انتزعه منه عند جميئه واألول أصح ألن الزكاة جتب يف الصداق قبل الدخول ويف املال املوهوب 
 مع جواز االسرتجاع.لالبن 
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نة كاملة ومل أيتِّ صاحبها فبعد متام ن إنساانً وجد دراهم وعرفها سالشيخ: وبناءًا على ذلك فلو أ
حول الزكاة ومناؤها بعد ذلك  السنة تكون للواجد للملتقط من حني متام احلول حول التعريف يبتدئ

ملن بعد متام احلول حول التعريف للواجد فنقول أنت اآلن لك مناؤها فعليك زكاهتا وأما مناؤها قبل 
بها فإذا جاء صاحبها بعد متام احلول وبعد أن تصرف وابع واشرتى فيها ومنت فله ذلك فهو لصاح

ة وعند متام احلول صارت مائتني وعند وجود من ماله ما مت عليه احلول فلو كانت اللقطة أصلها مائ
 صاحبها صارت ثالمثائة كم أيخذ صاحبها؟

أي سنة التعريف فهي للواجد والظاهر أن ما أيخذ مئتني وأما املئة الثالثة اليت صارت بعد متام السنة 
قبل ذكره املؤلف أصح وذلك ألن النظري الذي ذكره واضح فيه فالزكاة جتب يف الصداق على املرأه 

الدخول مع أنه عرضة للسقوط كله أو بعضه وكذلك املال املوهوب لالبن جيب على االبن أن يزكيه 
 رجع فيما وهبه البنه ومع ذلك جتب فيه الزكاة.مع أن أابه ُيكن أن يرجع فيه ألن لألب أن ي

روايتان إحدامها القارئ: فإن أبرت املرأه زوجها من صداقها عليه أو أبرأ الغرمي غرُيه من دينه ففيها 
على املربيء زكاة ما مضى ألنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه والثانية زكاته على املدين 

قبضه منه فكأنه مل يزل ملكه عنه وحيتمل أن ال جتب الزكاة على واحد ألنه ملك ما ملك عليه قبل 
بل قبضه واملدين مل ُيلك شيئا ألن منهما ألن املربيء مل يقبض شيئا وال جتب الزكاة على رب الدين ق

من أسقط عنه شيئاً مل ُيلكه بذلك فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطالق الزوج فال زكاة فيه 
بضه ومل يسقط بتصرفها فيها خبالف اليت قبلها وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون  ألهنا مل تق

 وب ألن سقوطه بسبب من جهتها.كذلك ألهنا مل تتصرف فيه واحتمل أن يكون كاملوه
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الشيخ: هذه مسائل مهمة املسألة األول إذا أبرأ اإلنسان غرُيه من دينه فهل جتب عليه الزكاة أي 
 ثالثة أقوال: املربيء أو على املربأ أو ال جتب على واحد منهما؟ يف املسألةعلى 

القول األول أهنا جتب على املربيء ألن اإلبراء كالقبض ومعلوم أن الرجل إذا قبض دينه وجب عليه 
 زكاته.

ملربأ والقول الثاين ال جتب ألن الرجل مل ُيلك شيئاً حىت نقول إنه جتب عليه الزكاة لكن جتب على ا
 الدين.حىت لو فرض أنه كان فقريًا فإهنا جتب عليه ألنه يكون ك



والقول الثالث االحتمال الذي ذكره املؤلف أهنا ال جتب على واحد منهما أما رب املال فألنه مل 
ُيلكه ومل يقبضه وأما املدين فإنه كذلك مل ُيلكه فال زكاة عليه فيه ولكن يبتدئ فيه حوالً وما ذكره 

ضه وال على املدين ألنه مل ُيلكه احتمااًل هو األقرب أهنا ال جتب ال على رب املال ألنه مل يقباملؤلف 
 وعلى هذا فيبتدئ به املدين حواًل جديداً.

املسألة الثانية يقول رمحه هللا فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطالق الزوج فال زكاة فيه ألهنا مل 
اقها ف اليت قبلها يعىن كأن موردًا أورد أليس املرأه إذا تنصف صدتقبضه فلم يسقط بتصرفها فيه خبال

قبل الدخول فإنه ال زكاة عليها يف النصف الذي عاد للزوج أجاب أبن هناك فرقاً بني هذا وبني 
اإلبراء ألن سقوط الدين عن املدين ابإلبراء إمنا سقط بفعل املربيء وأما سقوط نصف الصداق فإنه 

للمرأه نصف رأه وإمنا سقط بفعل الزوج ألن الزوج إذا طلق قبل الدخول صار مل يسقط بفعل امل
الصداق فقط فإن سقط كله مثل أن يسلم الرجل قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح على املشهور من 
املذهب وحينئٍذ يسقط املهر ألن الفرقه هنا من قبل الزوجة فالزوج هو الذي أسلم وفيه رأى آخر ُير 

ل ال جتب ألهنا مل متلكه ملكاً اء هللا تعاىل وبناء على ذلك هل جتب عليها الزكاة أم ال؟ نقو علينا إن ش
 اتماً اللهم إال أن يبقى حوالً كاماًل فيجب عليها الزكاة يف هذا احلول.

 السائل: إذا أبراءت املرأة زوجها من صداقها فما احلكم؟
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 الشيخ: هي كاملدين.
ها كيف وهو ال جيوز له أن يتصرف فيه إال لنسبة للقطة املال مل أتصور يعين مناؤ السائل: اي شيخ اب

سنة حول كامل فنماؤها لصاحبها كيف يتصرف  على سبيل التعريف فقط يعىن كيف إذا مر عليه
 فيها حىت ينمو يف التجارة ال جيوز له أن يعىن يتاجر فيها وهو مل ُيلكها؟

من كسبه إذا كان رقيقاً مثالً أو كان ماشية والدراهم ما ُيكن إال إذا   الشيخ: أال جيوز أن يكون النماء
 به ذلك.كان أمذن له يف التصرف فيه من قبل احلاكم أو ما أش

السائل: الزوج إذا أسلم كان هو سبب يف انفساخ العقد كيف تكون الزكاة يف صداق الزوجة وهي 
 أصاًل غري مسلمة؟

ليها زكاة إذًا ال يصح املثال هنا إال أن تسلم فتبتدئ حواًل أي الشيخ: نعم هي غري مسلمة فليس ع
وج وهي مسلمة مبعىن أنه عقد عليها نعم تنبيه طيب يف هذه الصور ُيكن تكون ابلعكس أن يكفر الز 



 ومها مسلمان مث يكفر يتصور هذا.
أعلمهم أن عليهم القارئ: الشرط الرابع الغىن بدليل قول النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل )

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم( متفق عليه وألن الزكاة جتب مواساة للفقراء فوجب أن 
ليتمكن من املواساة والغىن املعترب ملك نصاٍب خاٍل عن دين فال جيب على من ال ُيلك يعترب الغىن 

يس فيما دون مخسة أوسق صدقة نصااب ملا روى أبو سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ل
 وال فيما دون مخس َذْوٍد صدقة وال فيما دون مخس أواٍق صدقة( متفق عليه.
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الشيخ: الشرط الرابع الغىن والغىن يف كل موضع حبسب فمثالً الغىن يف األخذ من الزكاة غري الغىن يف 
الذين أيخذوهنا واملراد ابلغىن هنا ة وجوب الزكاة فاإلنسان قد جتب عليه الزكاة وهو من أهل الزكا

ملك نصاب زكوي أن ُيلك نصاابً زكوايً ودليل ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ ابن 
جبل )أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم( هذا دليل أثري 

ب مواساة للفقراء فيجب أن يعترب الغىن ليتمكن جتوالدليل النظري وهو غري مسلم متاماً وألن الزكاة 
من املواساة والغىن املعترب ملك النصاب لكن قوله خاٍل عن دين هذا حمل خالف يعىن لو كان عند 

اإلنسان نصاب وعليه دين بقدره فعلى كالم املؤلف ال يكون غنياً ألنه البد أن ُيلك نصاابً خالياً من 
ودليل أنه البد من ملك النصاب قول النيب صلى هللا عليه وسلم  بقالدين لكن هذا فيه نظر كما س

)ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وال فيما دون مخس َذْوٍد صدقة يعىن من اإلبل وال فيما دون 
 مخس أواٍق )يعين من الفضة( صدقة( متفق عليه.

من األموال الباطنة وهي  انالقارئ: ومن ملك نصاابً وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فال زكاة فيه إن ك
الناض وعروض التجارة رواية واحدة ألن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال مبحضر من الصحابة: 

)هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حىت خترجوا زكاة أموالكم( رواه أبو عبيد يف األموال ومل 
 عن ظهر غىن، وإن كان من األموال إالينكر فكان إمجاعا وألنه ال يستغين به وال جتب الصدقة 

 الظاهرة وهي املواشي والزروع والثمار ففيه ثالثة رواايت: إحداهن ال جتب فيها الزكاة لذلك.
والثانية فيها الزكاة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس 

 الباطن. فاألموال الظاهرة من غري سؤال عن دين صاحبه( خبال
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الثالثة أن ما استدانه على زرعه ملؤنته حسبه وما استدان ألهله مل حيسبه ألنه ليس من مؤنة الزرع فال 
 ابل أحدمها جعله يفحيسبه على الفقراء فإن كان له ماالن من جنسني وعليه دين يق

 
كني يف جعله يف مقابلته مقابلة ما يقضي منه وإن كاان من جنس جعله يف مقابلة ما احلظ للمسا 

 حتصياًل حلظهم.
الذي بيده؟ يف هذا تفصيل إن كان املال ابطناً  الشيخ: الذي عليه الدين هل جتب الزكاة يف املال
ذهب إليه املؤلف وقيل بل عليه الزكاة ألن الزكاة  وهو ما ال يظهر للناس فال زكاة عليه فيه على ما

جبة ومثال ذلك رجل بيده مئتا درهم وهي نصاب وعليه دين واجبة يف املال ال يف الذمة فكانت وا
قلنا أبن الدين ُينع وجوب الزكاة فال زكاة عليه ألنه مل يبَق عنده  يبلغ مائة درهم فهل عليه زكاة إن

 ة دون النصاب.بعد الدين إال مائة واملائ
بة يف املال كما قال هللا والقول الثاين إنه جتب عليه الزكاة جتب عليه الزكاة وذلك ألن الزكاة واج

َا( وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن تبارك وتعاىل: )خمْذ مِّْن َأْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة تمَطهِّّرمهم  ْم َوتـمزَكِّيهِّْم هبِّ
عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم( وألن  جبل )أعلمهم أن هللا افرتض

الذي بني يدي اإلنسان السيما إذا كان صاحب عروض جتارة مشهوراً وهذا  النفوس متعلقة ابملال
صواب فيقال أخرج زكاة مالك وإذا كنت حمتاجاً إىل قضاء الدين أعطيناك من القول أقرب إىل ال

يكون اإلنسان جتب عليه الزكاة وحتل له الزكاة ولو قيل أبن ما وجب أواًل قدم  الزكاة وال مانع من أن
لدين قد حل قبل وجوب الزكاة فهو أحق ابلوفاء وإذا كان مل حيل بل حلت الزكاة قبله فهي فإن كان ا

حق مثال ذلك لو كان على اإلنسان دين مؤجل حيل بعد متام احلول فهنا نقدم الزكاة لسبق حق أ
حة ء ولو حل قبل متام احلول نقدم الدين لو قيل هبذا لكان قواًل جيداً ويكون فيه أيضاً مصلالفقرا

 وهو حث أهل الشح والبخل على املبادرة بقضاء الدين وهذا قول ال أبس به.
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أما األموال الظاهرة وهي اليت تظهر للناس وهي احلبوب والثمار واملواشي )هبيمة األنعام( هذه أموال 
ت الثالثة واشي كذلك ففيها الرواايظاهرة ألن احلبوب مزارع تشاهد والثمار خنيل تشاهد أيضاً وامل

لف األول أنه ال زكاة فيها إذا كان على صاحبها دين ينقص النصاب والثاين عليه الزكاة اليت ذكر املؤ 



بكل حال والثالثة فيه التفصيل إن كان الدين ملصلحة املال فال زكاة عليه كالذي استدان ملؤنة الزرع 
 املرعى صيل املاء هلا ومحلها إىلنسبة للماشية استدان لتحواحلرث واجلز وما أشبه ذلك وكذلك ابل

وما أشبه ذلك وإن كان ألمر خارج فإنه ال ُينع الوجوب وهذا قول وسط بني القولني لكن األقرب 
أن الدين ال ُينع الزكاة يف األموال الظاهرة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )كان يبعث السعاة 

الفقراء وألنه قد يدعي نه ظاهر تتعلق به أطماع ل عليكم ديون أم ال( وأللقبضها وال يسألون الناس ه
 صاحبه أن عليه دين وليس كذلك.

 فصل
القارئ: وجتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ابتغوا يف 

عمر رضي هللا مقال وروي موقوفاً على  أموال اليتامى كيال أتكلها الزكاة( أخرجه الرتمذي ويف إسناده
لزكاة جتب مواساة ومها من أهله وهلذا جتب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم عنه وألن ا

 وخترج عنهما زكاة الفطر والعشر فأشبها البالغ العاقل.
ال يعارض هذا الشيخ: الصحيح ما ذكره املؤلف رمحه هللا من وجوب الزكاة يف مال الصيب واجملنون و 

القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ وعن اجملنون حىت يفيق(  صلى هللا عليه وسلم )رفعقول النيب 
وذلك ألن ما ذكره الرسول عليه الصالة والسالم ابعتبار التكليف البدىن والزكاة تكليف مايل تتعلق 

قريب نظائر وهو وجوب نفقة ال به الزكاة فتجب الزكاة يف أمواهلما مث ذكر املؤلف رمحه هللا هلذا
 لق آبخر وهو القريب وكذلك يقال يف فعل الزكاة تعلقت حقوقهم يف املال.عليهما ألن احلق تع
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اثنياً يعتق عليهما ذو الرحم يعىن لو ملكا ذا رحم عتق عليهما وصورة املسألة أن اإلنسان إذا اشرتى 
ذلك كل ذي رحم منه ر وكختياأخاه من السوق وجد أخاه يباع رقيقاً فاشرتاه عتق عليه بغري ا

فالصغري واجملنون لو ملكا ذا رحم هببة أو حنوها فإنه يعتق عليهما مع أنه إذا عتق سيخرج عن 
ملكهما لكنه يعتق ألن هذا من احلقوق املالية وحنن كما رأيتم مثلنا ابإلرث واهلبة ألنه ابلشراء ال جيوز 

ماهلما ولكن إذا وهب هلما أحد ذا رحم اعة ن إضلوليهما أن يشرتى من يعتق عليهما ملا يف ذلك م
 ملكاها ولكن يعتق عليهما وأيضاً خيرج عنهما زكاة الفطر ومها ليس ابلغني وال عاقلني.

السائل: األموال الباطنة والدين على القول أبن الذي سبق يف الوجوب يقدم فإذا كان وجوهبما يف 
 وقت واحد أيهما يقدم؟



 جيب املبادرة يف قضائه فيكون سابقاً على الزكاة.مدة له  الشيخ: هذا إذا مل يكن
السائل: كيف جنمع بني وجوب الزكاة على اجملنون والصغري وبني أنه ال جيوز إخراج الزكاة إال بنية 

 املزكي واجملنون ال نية له؟
 .رجهاالشيخ: نعم اجملنون ال نية له والصغري أيضاً الذي دون التميز ال نية له لكن وليهما خي

 سائل: ولكن لو أخرج رجل عن رجل آخر هل هو مثله؟ال
 الشيخ: هذا ضرورة ويل اجملنون وويل الصيب خيرج عنهما للضرورة.

 السائل: عروض التجارة من األموال الظاهرة أم الباطنة؟
قة الشيخ: هذه من األموال الباطنة ألن الزكاة جتب يف قيمتها وهي ابطنة ما هي ظاهرة لكنه يف احلقي

من األموال الظاهرة ألن مثل صاحب املتجر كل الناس يشاهدونه ويقولون هذا غين هذا عنده  ريبةق
 متجر عظيم لكنهم يعدوهنا من األموال الباطنة األموال الظاهرة ثالثة فقط احلبوب والثمار واملواشي.

 فصل
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وسلم )ال زكاة يف مال حىت حيول عليه القارئ: وال يعترب يف وجوهبا إمكان األداء لقوله صلى هللا عليه 
و أتلف النصاب بعد احلول ضمنها ولو مل هبا فيه عند متام احلول وألنه لاحلول( يدل مبفهومه على وجو 

جتب مل يلزمه ضماهنا كقبل احلول فإن تلف النصاب بعد احلول مل تسقط الزكاة سواء فرط أو مل يفرط 
لنصاب كالدين، وروى عنه التميمي وابن املنذر أنه إن ألنه مال وجب يف الذمة فلم يسقط بتلف ا

لقت ابملال فتسقط بتلفه قبل إمكان األداء كاحلج تلف قبل التمكن سقطت الزكاة ألهنا عبادة تع
وألنه حق تعلق ابلعني فسقط بتلفها من غري تفريط كالوديعة واجلاين فإن تلف بعض النصاب قبل 

لف الزائد عن النصاب )يف السائمة( مل يسقط شيء ألهنا تتعلق التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن ت
مبوت من جتب عليه ألنه حق واجب تصح الوصية به فلم  ابلنصاب دون العفو، وال تسقط الزكاة

 يسقط ابملوت كدين اآلدمي.
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ن على الشيخ: هذا الفصل خالصته أنه هل يشرتط لوجوب الزكاة إمكان األداء أو ال؟ سبق أن الدي
منه متعذر فتسقط الزكاة لكن القول الراجح إذا كان على معسر ال جتب فيه الزكاة ألن إمكان األداء 

إذا كان املال بني يديه فهل يشرتط إمكان األداء أو ال؟ املؤلف يقول إنه ال يشرتط ولكن على هذا 
محه هللا يرى أنه يضمنها القول لو تلفت بعد متام احلول وبعد وجوهبا فهل يضمنها أو ال؟ املؤلف ر 

رتط إمكان األداء فإنه ال يضمنه إال أن يتعدى ولكن الصواب أنه ال يضمنها حىت لو قلنا إنه ال يش
أو يفرط وأما تعليله بقوله وألنه لو أتلف النصاب بعد احلول ضمنها فهذا غريب منه رمحه هللا ألنه 

ن حق أهل الزكاة فالصواب أن الزكاة إذا أتلف النصاب بعد احلول هو الذي اعتدى عليه فيضم
عد متام احلول بدون تعٍد وال تفريط فإنه ال ضمان عليه ألن جتب إذا مت احلول ولكن لو تلفت املال ب

هذا يشبه الوديعة والوديعة إذا تلفت بال تعٍد وال تفريط فإنه ال ضمان على املودع كذلك صاحب 
مانة فإذا تلف املال بال تعٍد وال تفريط فال ضمان فإن قال املال فإن الزكاة عنده مبنزلة الوديعة واأل

ل حال ألنه أّخَر املبادرة إبخراجها نقول ما جرت العادة بتأخريه كنصف اليوم قائل هو مفرط بك
وحنوه فهذا ال يعد تفريطاً أما إذا أخرها كثريًا حىت تلف املال أو احرتق فحينئٍذ يكون مفرطاً فعليه 

مانة فهو  يما إذا مل يكن مفرطاً وال متعدايً فإنه ال ضمان عليه ألن الزكاة يف يده أالضمان وكالمنا ف
كاملودع هذه خالصة هذا الفصل أما إذا تلف بعض النصاب فهو على التفصيل هذا إذا تلف بعض 

وال  النصاب بعد متام احلول بتعدٍّ أو تفريط وجب عليه زكاة ماله كله الباقي والتالف وإن تلف بال تعدٍّ 
ولكنه ال يضمن ما تلف  تفريط فإنه جيب عليه زكاة الباقي فقط ألن الزكاة وجبت عند متام احلول

وإن مات قبل أن تؤدى الزكاة فسينتقل املال إىل الورثة فهل عليهم زكاة مورثهم؟ اجلواب نعم ألهنا 
 دين عليه وحق اثبت فعليهم أن يؤدوها إىل أهلها لكن لو
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مد عدم الزكاة يعىن هو نفسه يقول إنه ليس مبزكٍّ ليس هتاوانً يف إخراجها ألن امليت تع كان الرجل
فيفاجئه املوت فهذا ال شك أنه  أحياانً يرتاخى يف إخراجها ويقول أخرجها غدًا أو أخرجها بعد غد

ثة إذا مات خيرج عنه أحياانً يقول ال مايل ما فيه زكاة مثاًل ويتعمد عدم اإلخراج فهل جيب على الور 
أن خيرجوا الزكاة عنه؟ يف هذا خالف فيه قوالن املشهور عند عامة العلماء أهنا جيب إخراجها ألهنا 

ب وإن كانت يف هذه احلال ال تربأ ذمته ويعترب كالذي بت عليه وتعلق هبا حق الغري فيجدين وقد وج
يه والورثة ليس هلم إال صايف املال منعها ابملرة وذهب بعض أهل العلماء إىل أهنا ال خترج وأن اإلمث عل



أ هبا ذمته وال وهذا رجل تعمد أن ال خيرجها ولكن األقرب أهنا خترج لتعلق حق أهلها هبا لكنها ال ترب 
راج عند هللا عز وجل ألنه قد تعمد أن ال يزكي والعجب أن بعض الناس يكون حمافظاً ينفعه هذا اإلخ

افظاً على كل األخالق الفاضلة ولكن ُينع الزكاة والعياذ على الصلوات حمافظاً على صلة الرحم حم
هلل من كاة يكون خبياًل وهذا والعياذ ابابهلل وهذا حرمان عظيم جتده كرُياً يف غري الزكاة ولكن يف الز 

 سوء العمل.
السائل: أحسن هللا إليك رجل عنده مواٍش مثاًل وعنده إبل عشرة إبل واحدة منها ضاعت وال زال يف 

 ا يف شهر الزكاة أو واحدة منها مريضة يعىن مرضاً ال يرجى برؤه؟طلبه
اآلن زكاة  ها قبل متام احلول إذًا املتيقنالشيخ: املسألة األول عنده عشر من اإلبل ضاعت واحدة من

مخس ويف اخلمس شاة أما األربعة الباقي فال زكاة عليه فيها حىت جيد الضائع ولكن إذا وجد الضائع 
ه حواًل أو يزكي على كل حال نقول هذا مبىن على ما سبق وقد قرران أن الصواب أنه فهل يبتدئ ب

ده فيزكيه لسنة واحدة ع بقي أربع سنوات ما وجده مث وجيزكيه لسنة واحدة فلو فرض أن هذا الضائ
على القول الراجح عرفت وأما املريضة مرضاً ال يرجى برؤه فهي كالصحيحة يعىن ال بد أن خترج 

 فيها. الزكاة
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 السائل: ملا حال عليها احلول جحد الزكاة قال ال زكاة يف مايل مث مات هل الورثة يزكون عنه؟
 الشيخ: ال هذا كافر مات كافراً.

 تلفت قبل أن يسلمها؟السائل: من أخرج زكاة ماله وعني مث 
إن كان ليس مبفرط فال زكاة الشيخ: ينظر إن كان مفرطاً فعليه الزكاة خيرج هذه الزكاة اليت عينها و 

 عليه.
 ال يرثون ألن الكفر مانع من التوارث؟السائل: يف املسألة السابقة إذا كان أوالده مسلمني فإهنم 

محه هللا فهو يرى أن املرتد يورث ما نرجح هذا الشيخ: نعم هذا على رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية ر 
ة رضي هللا عنهم ورثوا ورثة املرتدين يف زمن أيب بكر القول وشيخ اإلسالم رمحه هللا يقول إن الصحاب

بني املسلم والكافر ألن حديث أسامة ابن زيد اثبت يف  رضي هللا عنه لكن الصواب أنه ال توارث
 وال الكافر املسلم(.الصحيحني )ال يرث املسلم الكافر 

حاصان يف املثال الذي السائل: إذا وجب الدين يف األموال الباطنة ووجبت الزكاة يف آن واحد يت



 ذكران إذا كان بيده مائتا درهم ووجبت به الزكاة وعليه مائة؟
عم كم زكاة املئتني؟ ربع العشر مخسة يكون الدين يؤخذ اثنني ونصف وأهل الزكاة اثنني الشيخ: ن

 صف واملائه يؤديها هذه البد منها.ون
 

 فصل
يف الذمة ألنه جيوز إخراجها من غري النصاب وال القارئ: ويف حمل الزكاة روايتان إحدامها: أهنا جتب 

 ُينع التصرف فيه فأشبهت الدين.
( ويف للظرفية.علق ابلعني لقول هللا تعاىل: )َوالَّذِّيَن يفِّ َأْمَواهلِِّّْم َحقٌّ َمْعلموٌم لِّلسَّاوالثانية: يت  ئِّلِّ َواْلَمْحرمومِّ

قة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد الشيخ: وكذلك حديث معاذ )أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صد
 ْم َصَدقًَة(.على فقرائهم( وكذلك قوله تعاىل: )خمْذ مِّْن َأْمَواهلِِّّ 
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القارئ: فإن ملك نصاابً مضت عليه أحوال مل تؤد زكاته وقلنا هي يف الذمة لزمته الزكاة ملا مضى من 
ال زكاة واحد ألن الزكاة األوىل تعلقت  يلزمه إاألحوال ألن النصاب مل ينقص وإن قلنا تتعلق ابلعني مل

 بقدر الفرض فينقص النصاب يف احلول الثاين وهذا ظاهر املذهب نقله اجلماعة عن أمحد
الشيخ: وهذا أيضاً بناءاً على أن الدين ُينع الزكاة وإذا قلنا إنه ال ُينع الزكاة فإنه يؤدي عن كل ما 

سة أحوال إن قلنا الزكاة يف املال فإهنا سوف ى عليها مخمضى مثاله إنسان عنده أربعون شاة مض
تنقص واحدة يف احلول األول وتكون األحوال األربعة دون النصاب ال زكاة فيها وإذا قلنا يف الذمة 
فقد وجبت يف أمر خارج عن عني املال فتجب الزكاة لكل السنوات اخلمس ألن األربعني مل تنقص 

اخلمسة فهي جتب يف عني املال وهلا تعلق ابلذمة وإذ قلنا السنوات  والراجح أن الزكاة جتب يف كل
بذلك استفدان فائدة عظيمة وهي أن املالك ال يتأخر بعد هذا يف إخراج الزكاة وهو إذا أخرجها أول 

 احلول نقصت عن النصاب فال تلزمه الزكاة فيما بعدها.
رض ووجبت الزكاة فيما بقي بقدر الف القارئ: فإن كان املال زائدًا عن نصاٍب نقص منه كل حول

 فإن ملك مخساً من اإلبل لزمه لكل حول شاة ألن الفرض جيب من غريها فال ُيكن )تعلقه( بعينها
الشيخ: عندان )تعلقها( يف النص وما يف النسخة األخرى يصلح )تعلقها( للزكاة ألن احلديث عن 

 الزكاة والتذكري له وجه.



بل فعليه للحول األول ابنة خماض وفيما بعد ذلك لكل رين من اإلالقارئ: وإن ملك مخساً وعش
 حول أربع شياه.

 
 فصل

 القارئ: وجتب الزكاة يف مخسة أنواع أحدها املواشي وهلا ثالثة شروط:
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أحدها أن تكون من هبيمة األنعام ألن اخلرب ورد فيها وغريها ال يساويها يف كثرة منائها ودرها ونفعها 
والبغال واحلمري والرقيق لقول النيب  فاحتملت املواساة منها دون غريها وال زكاة يف اخليل ونسلها

صلى هللا عليه وسلم )ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة( متفق عليه وألنه ال يطلب درها 
 وال تقتين يف الغالب إال للزينة واالستعمال ال للنماء

 ن عروض جتارة فإن كانت عروض جتارة وجبت الزكاة فيهاالشيخ: وهذا مشروط مبا إذا مل تك
القارئ: وال زكاة يف الوحش لذلك وعنه يف بقر الوحش الزكاة لدخوهلا يف اسم البقر واألول أوىل ألهنا 

 ال تدخل يف إطالق اسم البقر وال جتوز التضحية هبا وال تقتىن لنماء وال در فأشبهت الظباء.
أن ال جتب ألهنا ال  لي فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليباً لإلجياب واألوىلوما تولد بني الوحشي واأله

 تقتىن للنماء والدر أشبهت الوحشية وألهنا ال تدخل يف إطالق اسم البقر والغنم.
الشيخ: وألن األصل الرباءة فال جتب إال بيقني ال يقال للناس ابالحتياط يف هذا ونوجب الزكاة ألن 

ياط يف إجياب الزكاة به فهذه ليست أصاًل حمالً للزكاة حىت نسلك ابب االحتاالحتياط مل يوجد سب
 فيها.

 السائل: يقول بعض العلماء أن استحقاق الزكاة يف الدين متعلق ابلعني؟
الشيخ: ال ما هو بصحيح فقد سبق لنا اخلالف يف هذا سبق أن يف املسألة ثالثة أقوال وأنه لوال 

األموال وسط هو الصحيح وهو أن الدين ال ُينع وجوب الزكاة يف العمومات لقلنا إن القول ال
الظاهرة كاملواشي والزرع والثمار وُينع الزكاة يف غريها وهذا القول اختيار شيخنا عبد الرمحن بن 

سعدي رمحه هللا لكن ظاهر النصوص أهنا مىت ما وجد النصاب وجبت الزكاة سواء كانت من األموال 
 الظاهرة أو الباطنة.

د ذلك أراد أن يقدم زكاته يف نفس الوقت كل السائل: إذا قدم الرجل الزكاة قبل متام احلول مث بع



 سنة هل له ذلك؟
 الشيخ: له ذلك ألن معناه يقدم كل سنة بسنته

 السائل: حىت ولو ظن أنه رمبا لو انتظر إىل متام احلول يزيد ماله؟
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 اته.فقد اختار التطوع هو بنفسه وأخرج زك الشيخ: إذا زاد خيرج الزايدة وإن نقص
 السائل: من عنده مال حمّرم فهل عليه الزكاة؟

ا املال احملرم كإنسان عنده دخان مثالً كراتني دخان إن كان الشيخ: أما إذا كان يريد أن يتلف هذ
ل وال ُيكن أن يريد أن يتلفها فال زكاة عليه وأما إذا كان يبقيها فعليه الزكاة ألنه يعترب أن هذا ما

 جنازيه على فعل حمرم أبن نسقط الزكاة عنه.
النيب صلى هللا عليه وسلم قال القارئ: الشرط الثاين: احلول ألن ابن عمر رضي هللا عنهما روى أن 

 )ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول( رواه الرتمذي وابن ماجه وأبو داود.
له حول يكمل النماء فيه وحتصل الفائدة منه فيواسي من منائه  وألن الزكاة إمنا جتب يف مال انٍم فيعترب

 فإن هلك النصاب أو واحدة منها يف احلول أو ابعها انقطع احلول.
الشيخ: هذا إذا كانت للنماء أما إذا كانت للتجارة فإنه ال ينقطع احلول ببيعها وذلك ألن األموال 

 عني أو هذه العني أو هذه العني.التجارية املقصود منها القيمة فسواء كانت هذه ال
و القارئ: مث إن نتجت له أخرى مكاهنا أو رجع إليه ما ابع استأنف احلول سواء ردت إليه ببيع أ

إقالة أو ابعها ابخليار فردت به ألن امللك يزول ابلبيع، والرد جتديد ملك، وإن قصد بشي من ذلك 
انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطالق  الفرار من الزكاة مل تسقط ألنه قصد إسقاط نصيب من

 يف مرض املوت.
باع واحدة لتسقط عنه الزكاة الشيخ: يعىن مثاًل إنسان ملا قارب متام احلول وعنده أربعون شاة ذهب ف

نقول هذا إذا كان متحايالً إلسقاط الزكاة فإن الزكاة ال تسقط والقاعدة عندان أن كل من حتيل 
 يسقط وكل من حتيل الستباحة حمرم فإن احملرم ال يباح هذه قاعدة إلسقاط واجب فإن الواجب ال

بيوع ويف أي شيء )كل من حتيل جيب أن نفهمها يف كل املسائل يف الطالق ويف النكاح ويف ال
 إلسقاط واجب أو الستباحة حمرم فإنه ال يباح(.
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مل ينقص وإن خرج بعضها مث  القارئ: وإن نمتجت واحدة مث هلكت واحدة مل ينقطع احلول ألنه
الزكاة حىت خيرج  احلول ألهنا مل يثبت هلا حكم الوجود يف هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع

 مجيعها.
الشيخ: خرج بعضها قصده يف االنتاج انتاج الوالدة هذه خرج بعضها مث هلكت أخرى قبل خروج 

اة حىت خيرج مجيعها هذه مثالً شاة تولد طهر بقيتها انقطع احلول ألهنا مل يثبت هلا حكم وجود يف الزك
 بوجودها إال إذا انتهى خروجها بعض الولد وماتت الشاة األخرى انقطع احلول ألنه ال حيكم

السائل: إذا ولدت واحدة مث ماتت واحدة صارت أربعني أجيب أن خيرج الزكاة وهذه اليت نتجت 
 ليست بسائمة؟

 مة تبع ألمها.الشيخ: نعم هي تبع ألمها نتاج السائ
اٍر يف حول القارئ: وإن أبدل نصاابً جبنسه مل ينقطع احلول ألنه مل يزل يف ملكه نصاٌب من اجلنس ج

 الزكاة فأشبه ما لو نتج النصاب نصااب مث ماتت األمهات.
الشيخ: هذا عنده أربعون شاة كل واحد ولدت واحدًا وبعد أن ولدت واحدًا ماتت كل األربعني 

 طع ألن هذه األربعني وجدت قبل موت األمهات.فاحلول مل ينق
خر فإن قولنا يضم مل ينقطع احلول ألهنما  القارئ: وإن ابع عيناً بورق انبىن على ضم أحدمها إىل اآل

 كاجلنس الواحد وإن قلنا ال يضم أنقطع احلول ألهنما جنسان.
يدون هبا التجارة فهي الشيخ: والصحيح أهنما جنسان إال أموال الصيارف ألن أموال الصيارف ير 

 عروض التجارة
 السائل: أموال الصيارف أليست جنس واحد؟

 الشيخ: ال، ذهب وفضة.
 سائل: إذا فقد بعض الشياه قبل متام احلول مث وجدها بعد متام احلول؟ال

 الشيخ: جتب الزكاة ألن هذا الضالة يف حكم ملكه
 السائل: إذا ماتت يف أثناء الوالدة؟

ة ماتت قبل أن خيرج بقية الولد مث خرجت بقية الولد أو أخرجت ألن الغالب إذا الشيخ: يف الوالد
خراج فهنا نقول انقطع احلول ملاذا ألن األم ماتت فنقص النصاب قبل أن ماتت ما عاد خترج إال إب

 توجد السخلة.

(2/442) 



 

أنه قال )اعتد القارئ: وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب ملا روى عن عمر رضي هللا عنه 
 عليهم ابلسخلة يروح هبا الراعي على يديه(.

ديه ألن الرعاة يف الرب إذا ولدت البهائم أتوا ابألوالد حيملوهنا على هبا على ي الشيخ: يعىن يرجع
أيديهم إال إذا كان هناك مثالً هبيمة كحمار جيعلون فيه األوالد يعىن هذا عادة الرعاة فإن راعي الغنم 

محارًا له مراحل أي رحل يكون مثاًل زمبيل كبري إذا ولدت الغنم وضع األوالد يف هذه يستصحب معه 
راحل فمعىن قوله يروح هبا يعىن يرجع هبا على يديه حامل هلا على يديه تذهب حنن جربنا هذا كانت امل

 غنمنا تذهب يف الصباح وأتيت ابلسخلة يف آخر النهار.
 فرد عنه حبول كربح التجارة.القارئ: وألنه من مناء النصاب فلم ي

 الشيخ: يعىن السخلة ويصلح )ألنه( بضمري املذكر.
وإن ماتت األمهات فتم احلول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة ألهنا مجلة القارئ: 

 جارية يف احلول مل تنقص عن النصاب أشبه ما لو بقي من األمهات نصاب.
 سب احلول من حني )كمال( النصاب.وإن ملك دون النصاب وكمل ابلسخال احت

 الشيخ: عندي من حني )كمل( نسخة.
من حني ملك األمهات واألول املذهب ألن النصاب هو السبب فاعترب مضي القارئ: وعنه حيتسب 

 احلول على مجيعه.
 الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه ال حيتسب إال من متام النصاب أما قبل ذلك فليس بشيء.

تفاد إبرث أو عقد فله حكم نفسه ألنه مال ملكه أصاًل فيعترب هلا احلول شرطاً  القارئ: وأما املس
 د من غري اجلنس.كاملستفا

الشيخ: قوله )املستفاد إبرث أو عقد له حكم نفسه( يعىن يف احلول ال يف كمال النصاب وعلى هذا 
ة وحصل على مائة درهم فإذا كان عند اإلنسان مائة درهم ملكها يف حمرم مث مات مورثه يف أثناء السن

نة ال جتب زكاهتا إال إذا مت حوهلا من املرياث فهنا نقول املائة الدرهم اليت حصل عليها يف نصف الس
ولكن فيها الزكاة وإن كانت دون النصاب ألهنا اتبعة لألول فهي اتبعة لألول يف النصاب وليست 

 اتبعة هلا يف احلول
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ا يف حمرم الثاين لكنه يف مجادى الثانية مات هلا ة ملكها يف حمرم جتب زكاهتمثاًل مائتا درهم فيها زكا
وارث وملك مائة درهم صار عنده اآلن ثالمثائة جاء حمرم الثاين نقول زكِّ عن مائتني أما املائة الثالثة 

 ما عندك النصاب قلنا لكنها تضم إىل ال تزكيها إال إذا جاء مجادى الثانية فإذا قال هذه مائة مل تبلغ
ال يف احلول وأما ربح التجارة فيضم إىل أصله يف النصاب ويف احلول وكذلك نتاج  يف تكميل النصاب

 السائمة يضم إىل أصله يف احلول ويف النصاب.
 ومثال السائمة هذا إنسان عنده مائة ومخسني شاة فيها شااتن ويف أثناء السنة جاءت مبائة ومخسني

النتاج هذا اتبع لألمهات مع أنه مل   فيها ثالث شياه لكن نقولسخلة وإحداها جاءت بسخلتني
 حيصل إال يف نصف السنة.

ومثال ربح التجارة إنسان اشرتى أرضاً مبائة ألف ويف أثناء احلول ابعها مبائة ومخسني نقول إذا مت 
ة يتبع األصل ني ألن اخلمسني ربح التجار حول شرائه األول ففيها الزكاة يف اجلميع يف املائة واخلمس

النصاب ونتاج السائمة يتبع األصل يف احلول والنصاب واملستفاد من غري ذلك يتبع  يف احلول ويف
 األصل يف النصاب ال يف احلول.

 السائل: هذا رجل عنده أربعون شاة وماتت شاة قبل احلول مث نتجت أخرى بعد متام احلول؟
 ل أن تلد.ن جديد ألنه نقص النصاب قبالشيخ: يبتدئ احلول م

 ؤلف )أو عقد( ماذا يعين؟السائل: قول امل
الشيخ: مثالً إنسان عنده بيت فالبيت الذي يسكنه ما فيه زكاة مث ابعه يف أثناء احلول بدراهم 

ل والدراهم فيها الزكاة فقد استفاد الدراهم اليت فيها الزكاة بعقد كذلك اهلبة لو ومهب يف أثناء احلو 
سكنه ما فيه زكاة ما هو جتارة لو كان إنسان يبيع وهي عقد ألن البيت الذي ي فقد استفاد املال ابهلبة

 ابلعقارات وابع هذا البيت الذي اشرتاه للتجارة فإن هذا يتبع األصل.
 السائل: من أين أنخذ التفريق؟

 الشيخ: التفريق من األدلة هذا واضح.
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ألنه ملك جديد فإن كان عنده ثالثون من البقر القارئ: وال يبين الوارث حوله على حول املوروث 
لكمال حوهلا فإذا مت حول العشرة  ستفاد عشراً يف أثناء احلول فعليه يف الثالثني إذا مت حوهلا تبيعفا

ففيها ربع مسنة ألهنا مت نصاب املسنة ومل ُيكن إجياهبا النفراد الثالثني حبكمها فوجب يف العشرة 



 )بقسطها منها(
ابلعشر )بقسطها منه( يف املخطوط أصح ألن )ها( ملؤنث و )عشر( ملؤنث كذلك  الشيخ: عندي

 ب إذا مت حول العشر.اليت قبلها )إذا مت حول العشرة( والصوا
وتصوير املسألة يقول رمحه هللا إن كان عنده ثالثون من البقر ففيها تبيع أو تبيعة فاستفاد عشرًا يف 

نسان عشراً من البقر أو مات مورثه فملك ابإلرث عشرًا من أثناء احلول بعقد كهبة إذا وهب له إ
 البقر فعليه يف الثالثني تبيع لكمال حوهلا.

حمرم ثالثني بقرة ويف مجادى األوىل ملك عشر بقرات صار عنده اآلن أربعني يزكى ولو ملك يف 
فيها ربع مسنة ألن يف  الثالثني يف حمرم الثاين وفيه تبيع أو تبيعه ونزكى العشر يف مجادى الثانية لكن

صاب األربعني مسنًة وهذه عشر من أربعني فيكون عليه ربع مسنة فهنا تبعت العشر ما سبقها يف الن
ال يف احلول قلنا يف النصاب ألهنا لوال تبعيتها يف النصاب له مل جيب فيها شيء ألهنا عشر والعشر 

مت حول الثالثني فعليك تبيع أو تبيعة ليس فيها شيء لكن تتبعه يف النصاب دون احلول فنقول إذا 
ذا مت حوهلا أو وال جيب عليك يف العشر شيء فإذا مت حول العشر فعليك ربع مسنة ألهنا اآلن إ

 أضافتها إىل الثالثني صارت أربعني ويف األربعني مسنة عليك إذًا يف هذه العشر ربع مسنة
 السائل: ملاذا ال خيرج عن أربعني مسنة؟

ء أن خيرج مسنة أبن عجل زكاة الثالثني اليوجد مانع يعىن لو قال ليس بكلفة أن الشيخ: إذا شا
ن مسنة كاملة عن األربعني ويكون ابلنسبة للثالثني معجل ما أحبث عن ربع مسنة أريد أن أخرج اآل

 فيه مانع.
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يف العشر قال ال  فيكون مسنة وتكون ابلنسبة للعشر معجلة لكن لو أراد أن يؤخر وملا وجبت الزكاة
لة عن األربعني قلنا ال أبس نة كامحاجة إىل أن أتكلف وأحبث عن ربع مسنة أريد أن أخرج اآلن مس

 ويكون هذا من ابب التعجيل.
القاريء: وإن ملك أربعني من الغنم يف احملرم وأربعني يف صفر وأربعني يف ربيع فتم حول األوىل فعليه 

حول مل يثبت له حكم اخللطة يف مجيعه فوجب فيه شاة كما لو مل شاة ألهنا نصاب كامل مضى عليه 
ل الثاين ففيه وجهان أحدمها ال شيء فيه وال يف الثالث ألنه لو ملكها مع ُيلك غريها فإذا مت حو 

 األول مل جيب فيه شيء.



شاة  الشيخ: ملاذا مل جيب فيه شيء؟ ألهنا وقص ستكون الفريضة يف مائة وعشرين ومائة وعشرين فيها 
 كاألربعني.

يه الزكاة ألنه نصاب منفرد القارئ: فكذلك إذا ملكه بعده ألنه حيصل وقصاً بني نصابني والثاين ف
 حبول فوجبت زكاته كاألول.

ويف قدرها وجهان أحدمها: شاة لذلك والثاين: نصف شاة ألنه مل ينفك عن خلطة يف مجيع احلول ويف 
 ثمانني فكان عليه ابلقسط وهو ثلث شاة.الثالث ثلث شاة ألنه مل ينفك عن خلطة ل

كها كلها مجيعاً مل يكن عليه شيء وجتدد ملك بعض الشيخ: والظاهر أن األول أصح ألنه لو كان مل
النصاب ال يؤثر فالوجه األول هو األصح أن يقال ليس عليك شيء فإذا مت حول الثالث فعليه شاة 

 إن مت حول األول وإال ننتظر أيضاً.
ء حمرم أربعني إذا جاء حمرم الثاين فيها شاة لتمام احلول وملك يف صفر أربعني إذا جا ولو ملك يف

صفر هل جيب عليه شاة أو ربع شاة أو ماذا؟ وكذلك إذا ملك األربعني الثالثة يف ربيع األول نقول 
فكذلك الراجح أنه ليس عليه فيها شيء ألهنا لو ملكها مجيعاً يف حمرم مل يكن عليه إال شاة واحدة 

 القاعدة يتبع ما قبلها إذا جتدد ملك األربعني واألربعني مل جيب عليه إال شاة واحدة ألنه كما قلنا يف
 يف النصاب دون احلول هذا إذا تبع ما قبله يف النصاب فهو وقص ما فيه شيء.
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 واحد أو ماذا؟ السائل: لوكانت متفرقة شيء منها يف املدينة ويف مكة فهل جيب على الثالثة حول
 لصدقة أن لكل واحد حكماً.خشية االشيخ: ظاهر احلديث ال جيمع بني املتفرق وال يفرق بني جممتع 

 السائل: لو كانت يف نفس البلد؟
الشيخ: ال إذا كانت ترجع إىل مرعى يعين أتوي إىل شيء واحد مرعى واحد وحملب واحد فهي خلطة 

له يف مكة وله يف الرايض وله يف القصيم صار لكل واحد ما فيها شيء لكن لو فرضنا أن إنساانً 
 حكم.

ن اإلبل يف حمرم ومخساً يف صفر ومخساً يف ربيع فعليه يف العشرين عند القارئ: وإن ملك عشرين م
حوهلا أربع شياه ويف اخلَْمس األوىل عند حوهلا مخممس بنت خماض، ويف اخلْمس الثانية ثالثة أوجه 

 لثاين عليه سدس بنت خماض والثالث عليه شاة.أحدها ال شيء فيها وا
ا كسوراً سدس بنت خماض أو عليه شاة ألهنا مستقلة الشيخ: ما يرتجح يل يف هذا شيء ألن فيه



 مَخْس اإلبل فيها شاة.
القارئ: الشرط الثالث السوم وهو أن تكون راعية، وال زكاة يف املعلوفة لقول النيب صلى هللا عليه 

لسائمة يف كل أربعني بنت لبون ويف سائمة الغنم يف كل أربعني شاة( فيدل على نفي وسلم )يف اإلبل ا
 كاة عن غري السائمة وألن املعلوفة ال تقتىن للنماء فلم جيب فيها شيء كثياب البِّْذلة.الز 
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 الشيخ: هنا حيسن للمؤلف أن يقول فال زكاة ألن األحسن هنا )الفاء( دون الواو ألن هذه مجلة
حتمال االستئناف يف الواو مفرعة على ما قبلها والعطف ابلفاء يف التفريع أوىل من العطف ابلواو ال

( إنه يعم ما إذا   ممِّّهِّ السُّدمسم خبالف الفاء ومن مَثّ قلنا إن قول هللا تبارك وتعاىل: )فَإِّْن َكاَن لَهم إِّْخَوٌة َفألِّ
على ما سبق ومتصل هبا وأن ما ذهب إليه شيخ  كان األخوة حمجوبني ابألب ألن هذه اجلملة مفرعة

 وشيخنا عبد الرمحن السعدي يف أنه إذا كان األخوة حمجوبني ابألب فإهنم اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
ال حيجبون األم إىل السدس قول ضعيف خمالف لظاهر اآلية وخمالف لرأي مجهور العلماء فاملهم أن 

 ا قبلها على كل حال البد.الفاء تدل على ارتباط ما بعدها مب
يمموَن( أى الشرط الثالث: أن تكون سائمة والسوم هو الر  ْنهم َشَجٌر فِّيهِّ تمسِّ عي ومنه قوله تعاىل: )َومِّ

 تسيمون األنعام أى ترعوهنا فال زكاة يف املعلوفة.
له ُينع القارئ: ويعترب السوم يف معظم احلول ألهنا ال ختلو من علف يف بعضه فاعتباره يف احلول ك

 الوجوب ابلكلية فاعترب يف معظمه
مة احلول أو أكثره فمثاًل سبعة أشهر مع مخسة تكون سائمة ومخسة الشيخ: إذًا البد أن تكون سائ

 أشهر مع سبعة ليست سائمة وست مع ست ليست سائمة يعىن البد أن يكون الرعي أكثر احلول.
كاة فيها لعدم السوم املشرتط وإن غصب القارئ: وإن غصبها غاصب فعلَّفها معظم احلول فال ز 

ا: ال زكاة فيها ألن مالكها مل يسمها فلم يلزمه زكاهتا كما لو معلوفة فأسامها ففيه وجهان أحدمه
 علفها.

 والثاين: جتب زكاهتا ألن الشرط حتقق فأشبه ما لو كمل النصب يف يد الغاصب.
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 ابب زكاة اإلبل
ه فروى البخاري إبسناده عن أنس أن أاب بكر ه به رسول هللا صلى هللا عليالقارئ: وهي مقدرة مبا قّدر 

حرين: )بسم هللا الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة الصديق رضي هللا عنه كتب له حني وجهه إىل الب
اليت فرضها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املسلمني واليت أمر هللا هبا رسوله فمن سئلها من 

 على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعطه يف أربٍع وعشرين من اإلبل فما دوهنا الغنم املسلمني
ساً وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض فإن مل يكن بنت يف كل مخس شاة، فإذا بلغت مخ

ستاً خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغ ستاً وثالثني إىل مخٍس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 
 وأربعني ففيها حقة طروقة )الفحل( إىل ستني.

 الشيخ: يف املخطوط )اجلمل( نسخة.
بعني ففيها جذعة فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخٍس وس

لبون فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على 
ن ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل عشري

 ا فإذا بلغت مخساً من اإلبل ففيها شاة(.فليست فيها صدقة إال أن يشاء رهب
أوجب فيما دون مخس وعشرين غنماً ألنه ال ُيكن املواساة من جنس املال ألن واحدة منها كثري 

ر ابملالك والفقري واإلسقاط غري ممكن فعدل إىل إجياب الشياه مجعاً بني وإخراج جزء تشقيص يض
اًل مل جيزئه ألهنا عدل عن املنصوص عليه إىل غري احلقوق وصارت الشياه أصالً لو أخرج مكاهنا إب

 جنسه فلم جيزئه كما لو أخرجها عن الشياه الواجبة يف الغنم.
عز ألهنا الشاة اليت تعلق هبا حكم الشرع يف سائر موارده وال جيزيء إال اجلذع من الضأن والثين من امل

 املطلقة.
لعامة يف السائمة ذكر زكاة كل نوع منها على الشيخ: هذه زكاة اإلبل بينها بعد أن ذكر الشروط ا

 حده
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ي وذكر حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وفيه فوائد منها جواز نقل العلم ابلكتابة وهذا هو الذ
فقد قال النيب صلى هللا عليه  عمل عليه املسلمون من عهد الرسول عليه الصالة والسالم إىل يومنا

وسلم )اكتبوا أليب شاة( فكتبوا له وقال أبو هريرة إنه ليس أحد من الناس أكثر حديثاً مين عن رسول 



 أكتب وهذا أمر هللا صلى هللا عليه وسلم إال ما كان من عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال
 واحلمد هلل جممع عليه وال إشكال فيه.

ة احلاجة ال جتب يف كل موضع وهي )إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره( إىل آخره وفيه أن خطب
 ألن أاب بكر مل يذكره يف هذا الكتاب املعتمد الذي يسري الناس عليه.

إعطاؤها وظاهره أنه وإن غلب على ظنه أن وفيها أن من سئل الزكاة على الوجه الشرعي وجب عليه 
ارفها فإنه لو أعطاها ويل األمر برئت ذمته واملسؤولية على ويل األمر إذا ويل األمر ال يصرفها يف مص

سأل الصدقة على وجه شرعي يسلمها لكن إذا أمكن بعد علمه أن ويل األمر ال يصرفها يف مصارفها 
ك واجباً عليه أما املصادمة واالمتناع وأن يقول ال فال جيوز إذا أمكن أن خيفي ما خيفي منها كان ذل

  ذلك من الفساد.ملا يف
ومنها حكمة الشرع يف إجياب الزكاة فأوجب فيما دون مخس وعشرين من اإلبل أوجب غنماً ألنه ال 
 حيتمل املواساة من جنسها فأوجب فيها الغنم ولكن لو أخرج بدل الغنم إباًل فيقول املؤلف رمحه هللا

أقل قيمة من الغنم فهنا ال يصح  إنه ال جيزي ويف هذا نظر والصواب أنه جيزيء إال أن تكون اإلبل
ألنه رمبا أييت يوٌم من األايم تكون الغنم أغىن من بنت املخاض حيث أن مخساً وعشرين فيها بنت 

 خماض وأربع وعشرون فيها
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و أخرج عن ربع شياه أغلى بكثري من بنت املخاض فهنا لأربع شياه رمبا أييت يوم من األايم تكون أ
ل ذلك فرارًا مما جيب أما لو كانت أربع وعشرين بنت خماض فإنه ال ينبغي القول ابإلجزاء ألنه إمنا فع

املصلحة للفقري يف إخراج بنت خماض فال شك أنه جيوز ألننا نعلم واملؤلف رمحه هللا يعلم حسب 
غنم فيما دون مخس وعشرين رفقاً ابملالك فإذا عاد األمر إىل العكس رجعنا تعليله أنه إمنا أوجبت ال

ن جنسها ويف هذا احلديث اعتبار األوقاص وهو ما إىل األصل وهو أن األصل أن تكون زكاة اإلبل م
بني الفرضني هذا يـمْلَغى ليس فيه زكاة تساحماً مع املالك وهنا مل يراع حق الفقري ألن األصل عدم 

فلم يراع يف ذلك جانب الفقري وال يكمل الكسر فاألوقاص معتربة يف السائمة يف اإلبل الوجوب 
 والبقر والغنم وأيضًا.

يث بيان أنه إذا زادت عن مائة وعشرين صار يف كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني يف هذا احلد



ا ال جيوز ويف مائة حقة ففي مائة وعشرين ثالث بنات لبون لو قال إنسان حقتان وألغى الكسر فهذ
 وثالثني بنتا لبون وحقة.
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ويف مائة وأربعني حقتان وبنت لبون ويف مائة ومخسني ثالث حقاق ويف مائة وستني أربع بنات لبون 
ا لبون، يف مائة وتسعني ثالث ويف مائة وسبعني حقة وثالث بنات لبون ويف مائة ومثانني حقتان وبنت

ء أربع حقاق تني يتساوى الفرضان إن شاء أخرج مخس بنات لبون وإن شاحقات وبنت لبون ويف مائي
وعلى هذا فقس كل ما زادت عشرًا فسوف يتغري الفرض والبد فإن جعلت الفرض واحدًا مع زايدة 

شرين فسوف يتغري الفرض والبد العشر فاعلم أنك خمطيء يف اإلبل كلما زادت عشراً بعد مائة وع
بد أن يكون ض فاعلم أن حسابك غلط واشرتط املؤلف رمحه هللا أنه الفإن حسبت ومل يتغري الفر 

جذعاً من الضأن وثين من املاعز وذلك ألن الشاة إذا أطلقت يف عرف الشرع فالظاهر أن هذا هو 
مسنة إال أن تعسر عليكم فتذحبوا جذعة  السن املعترب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال تذحبوا إال

املاعز واجلذع من  هذا فال جتوز السخلة البد من جذع من الضأن أو ثين من من الضأن( وعلى
 الضأن له ستة أشهر والثين من الغنم له سنة.

 السائل: هل يمعتربمابني املائة والعشرين واملائة والثالثني؟
لكن ة والعشرين والثالثني واألربعني ما فيه شيء ألنه وقص الشيخ: ما بني العقد والعقد بني العشر 

عشرين واملائة فاعترب العقود يف كل أربعني بنت لبون إذا زاد عشرًا البد أن يتغري الفرض إذا زاد عن ال
اآلن مثاًل مائة وعشرون يف كل أربعني بنت لبون عندان من األربعينات ثالث بنات لبون إذا زادت 

 نت لبون.وثالثني جاءت احلقة وتنقص بنات اللبون فالواجب حقة وبووصلت إىل مائة 
الزكاة يف الشياه املعلوفة بكوهنا ال تقتىن للنماء هل  السائل: ذكر املؤلف تعليل عند ذكر عدم إخراج

 فيها زكاة بسبب آخر؟
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الشيخ: زكاة املعلوفة إذا كانت للتجارة فهي عروض جتارة ألهنا للنماء حىت لو كانت بعريًا واحدًا أو 
ل األوالد أو يبيع ما زاد عن حاجته ان أعدها لبيته يشرب اللنب وأيكشاة واحدة لكن إذا كان اإلنس



من أوالدها أو من لبنها فهذه لالقتناء وليس على املؤمن يف عبده وال فرسه صدقه وهلذا جتب أحياانً 
اإلنسان عنده بقرة لو يعطى هبا الدنيا كلها ما ابعها ألنه اختذها لنفسه خبالف التاجر فالتاجر ال 

والحظوا أن كالم املؤلف يف السائمة وأما التجارة فاملعترب فيها هو يشرتي هذه اليوم ويبيع غدًا يهمه ف
 هو قيمته ولو فرض أن الغنم رخصت حىت ال تساوي األربعون نصاابً من الفضة فليس فيها زكاة.

نة األضحية السائل: ابرك هللا فيك هل يشرتط يف املخرج من اإلبل من هبيمة األنعام ما يشرتط يف س
 ب؟من السالمة من العيو 

الشيخ: يقول املؤلف البد أن يكون املخرج بصفة املخرج عنه الطيب طيباً والرديء رديئاً واملتوسط 
 متوسطاً فإن كان خمتلفاً فالوسط.

القارئ: ويعترب كوهنا يف صفة اإلبل ففي السمان الكرام شاة مسينة كرُية ويف اللئام واهلزال لئيمة هزيلة 
جيوز إخراج مريضة ألن املخرج من غري جنسها وخيرج شاة صحيحة هنا سببها فإن كانت مراضاً مل أل

 على قدر املال ينقص من قيمتها على قدر نقيصة اإلبل.
الشيخ: املريضة يف احلقيقة أوالً أن حلمها ليس بطيب واثنياً أهنا عرضة للهالك القريب ألهنا مريضة 

ن يف إخراج الغنم عن اإلبل أما لو كان نه من غري جنس املال والكالم اآلوال حاجة تدعوا إىل ذلك أل
 يريد أن خيرج من اإلبل واإلبل كلها مراض أخرج مريضة ألنه ال يكلف أكثر مما عنده.

القارئ: وال يعترب كونه من جنس غنمه وال غنم البلد ألهنا ليست سبباً لوجوهبا فلم يعترب كوهنا من 
 جنسها كاألضحية.

ان عنده غنم من غنم البلد وأيت بغنم أخرى هذا فيه نظر ألن لشيخ: يف هذا فيه نظر يعين لو كا
 األغنام ختتلف وكذلك اإلبل ختتلف فالصواب أنه البد أن تكون من نوعها والنوع أخص من اجلنس.

(2/453) 

 

مطلقة فيدخل فيها  القارئ: وال جيزيء فيها الذكر كاملخرجة عن الغنم، وحيتمل أن جيزيء ألهنا شاة
 الذكر كاألضحية.

البد من أن يكون أنثى إال إذا كان النصاب كله لذكر و الشيخ: القاعدة يف املذهب أنه ال جيزيء ا
ذكوراً فقالوا إنه جيزيء الذكر وهذا أيضاً فيه نظر ألن الصواب أنه يعترب ما قرره الشرع مثل بنت 

صاب كله ذكوراً فإنه البد أن خيرج ما نص عليه الشرع خماض ال خيرج عنها ابن خماض حىت لو كان الن
يقولون إننا ال نكلفه أن خيرج من غري جنس إبله فيقال إذا قدران أن أما املذهب فحجتهم رمحهم هللا 



اإلبل كلها مجال من أين أتيت بنت املخاض؟ هو مضطر للشراء اآلن ونقول له مادام أنك تريد أن 
ما هي والده حىت يكون عنده بنت خماض فالبد من الشراء وحينئٍذ تشرتي فاشرت ألن هذه اإلبل 

 ع.اشرت ما نص عليه الشر 
القارئ: فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة وقال أبو بكر جيزئه عشرة دراهم ألهنا بدل الشاة يف اجلربان 

اجلربان  وال يصح ألن هذا إخراج قيمة فلم جيز كما يف الشاة املخرجة عن الغنم وليست الدراهم يف
 بداًل بدليل إجزائها مع وجود الشاة.

اة اجلربان( وما عندي أصح أو ألهنا بدل شاة يف اجلربان الشيخ: عندي يف املخطوط ألهنا بدل )ش
واجلربان هو أن اإلنسان إذا فقد سناً وجب عليه أخرج ما دونه وزاد شاتني أو عشرين درمهاً فقدره 

درمهاً ولكن الصواب أن هذا تقدير وخيتلف ابختالف األوقات النيب عليه الصالة والسالم بعشرين 
عليه وسلم الشاة عن عشرة دراهم لكن يف عهدان اآلن الشاة تبلغ ففي عهد الرسول صلى هللا 

 املئات فالصواب أنه جيرب بشراء الشاة.
 فصل

ي اليت هلا القارئ: فإذا بلغت مخساً وعشرين أمكنت املواساة من جنسها فوجبت فيها بنت خماض وه
 والدهتا(. سنة ودخلت يف الثانية مسيت بذلك ألن أمها ماخض أي: حامل بغريها قد )حان

 الشيخ: عندي يف املخطوط )قد حان والدها(.
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القارئ: فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكرًا وهو الذي هلا سنتان ودخل يف الثالثة مسي بذلك ألن أمه 
أيضاً لزمه شراء بنت خماض  لذكورية جمبورًا بزايدة السن فإن عدمهلبون أي ذات لنب وصار نقص ا

ألهنما استواي يف العدم فأشبه ما لو استواي يف الوجود وألن جتويز ابن لبون للرفق به إغناًء له عن كلفة 
الشراء ومل حيصل اإلغناء عنها هاهنا فرجع إىل األصل ومن مل جيد إال بنت خماض معيبة فهو كالعادم 

صفة الواجب أجزأته فإن أخرج ابن لبون مل جيزئه ألن ه ال ُيكن إخراجها وأن وجدها أعلى من ألن
 ذلك مشروط بعدم ابنة خماض جمزئة.

وأن اشرتى بنت خماض على صفة الواجب جاز وال جيرب نقص الذكورية بزايدة السن يف غري هذا 
قة جذعاً مع عدمهما ألنه أعلى، املوضع وقال القاضي: جيوز أن خيرج عن بنت لبون حقة وعن احل

فيثبت احلكم فيها ابلتنبيه وال يصح ألنه ال نص فيهما وقياسهما على ابن لبون ممتنع ألن وأفضل 



 زايدة سنة ُيتنع هبا من صغار السباع ويرعى الشجرة بنفسه ويرد املاء وال يوجد هذا يف غريه.
 فصل

سنني  ويف ست وأربعني حقة وهي اليت هلا ثالثالقارئ: فإذا بلغت ستاً وثالثني ففيها بنت لبون 
ودخلت يف الرابعة مسيت بذلك ألهنا استحقت أن يطرقها الفحل وتركب وهبذا قال يف احلديث 

 )طروقة الفحل(
 الشيخ: عندي يف املخطوط )طروقة اجلمل( نسخة.

مسة وهي أعلى القارئ: ويف إحدى وستني جذعة وهي اليت ألقت سناً وهلا أربع سنني ودخلت يف اخلا
 سن يؤخذ يف الزكاة

: إذًا الثنية ما تدخل فإنه ليس يف الزكاة ما تبلغ سن الثنية ألن الثنية هلا مخس سنوات واجلذعة الشيخ
 أربع سنوات.

القارئ: ويف سٍت وسبعني ابنتا لبون ويف إحدى وتسعني حقتان إىل عشرين ومائة وإذا زادت واحدة 
 . يعترب( الفرض حىت تبلغ ثالثني ومائةففيها ثالث بنات لبون وعنه )ال

 الشيخ: عندي يف املخطوطة )ال يتغري( وهو أحسن.
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القارئ: فيكون فيها حقة وبنتا لبون والصحيح األول ألن يف حديث الصدقات الذي كتبه رسول هللا 
فيها ثالث رين ومائة فصلى هللا عليه وسلم وكان عند آل عمر بن اخلطاب )فإذا كانت إحدى وعش

نات لبون( وهذا نص وهو حديث حسن ولو زادت جزءاً من بعري مل يتغري الفرض به لذلك وألن ب
سائر الفروض ال تتغري بزايدة جزء مث يف كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة للحديث 

 الصحيح.
 

 عناه؟السائل: قول املؤلف )ال يتغري الفرض حىت تبلغ ثالثني ومائة( ما م
وواحد وعشرون ما يتغري، الفرض كمائة وعشرين حىت تبلغ مائة وثالثني يعىن بدل  : يعىن مائةالشيخ

مائة وعشرين جنعله مائة وثالثني لكن الصحيح األول ألن هو الذي دل عليه حديث أيب بكر رضي 
 هللا عنه أن مائة وإحدى وعشرين يتغري به الفرض.

ر والناس يعرفون أن الذكر السيما يف فضل من الذكن األنثى أالسائل: احلديث السابق ظاهره أب



 إكرام الضيف أفضل من األنثى فهل إذا نزل به ضيف وتوفر له هذا وهذا فهل يقدم األنثى؟
الشيخ: أواًل أن كون الذكر أفضل من األنثى عند الناس غري مسّلم وهلذا إذا رأى اللحمة الشديدة 

 وا هذه حلمة أنثى.ة اهلشة قالا رأى اللحماملضغ قالوا هذه حلمة مجل وإذ
 السائل: إذا كان عليهم زكاة بنت خماض وليس عندهم وإمنا عندهم ابن لبون فهل جيزيء؟

الشيخ: جيوز من ابب أوىل عن بنت خماض يعىن املمنوع حقة عن بنت لبون فال يقاس على ابن لبون 
 عن بنت خماض.

 
 فصل

بنات لبون أيهما أخرج أجزأه وإن كان قاق أو مخس رضان أربع حالقارئ: فإذا بلغت مئتني اتفق الف
اآلخر أفضل منه واملنصوص عنه فيها أربع حقاق وهذا حممول على أن ذلك فيها بصفة التخيري ألن 

يف كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي هللا عنه فإذا كانت مئتني ففيها أربع حقاق أو مخس 
فق الفرضان يف الزكاة فكانت اخلرية لرب نه وألنه اتعنده أخذت مبنات لبون أيُّ السنني ومجدت 

 املال كاخلرية يف اجلربان.
 الشيخ: اجلربان شااتن أو عشرون درمهاً.
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القارئ: وإن كان املال ليتيم مل خيرج عنه إال أدىن السنني لتحرمي التربع مبال اليتيم فإن أراد إخراج 
مل جيز وإن مل حيتج إليه كزكاة ثالمثائة تشقيص كزكاة ملئتني الفرض من السنني على وجه حيتاج إىل ال

 خيرج عنها حقتني ومخس بنات لبون جاز.
الشيخ: زكاة املئتني مخس بنات لبون أو أربع حقاق وقوله )مل جيز وإن مل حيتج إليه كزكاة ثالمثائة خيرج 

 بنات لبون يف املئتنيمنها حقتني ومخس بنات لبون جاز( الظاهرأن قصده يف ذلك لو أخرج مخس 
وأربع حقاق وقال أان أريد أن أخرج ثالث حقاق وبنت لبون وقيمة نصف بنت اللبون ألنه ينقص 
زكاة عشر مما عنده وقال نريد نسلم جزء بنت لبون أو ما أشبه ذلك ما يصح فالتشقيص معناه أن 

قال أخرج لبون أو أربع حقاق و جيعل الشيء أشقاصاً أى أجزاًء مثاًل اآلن نقول يف املئتني مخس بنات 
حقتني ويقابلهن مئة من اإلبل ولو قال سأخرج بنيت لبون فيقابلهن مثانني من اإلبل ويبقى عشرون 
 والعشرون يريد أن خيرج عنهن نصف بنت لبون نقول ما يصلح هذا ألن هذا تشقيص يعىن جتزئه.



ن( هذه ما فيها قتني، ومخس بنات لبو وقول املؤلف )وإن مل حيتج إليه كزكاة ثالمثائة خيرج عنها ح
تشقيص واحلاصل أنه ال ُيكن أن خيرج عن الزكاة شيئا حيتاج إىل مشاركة ألن يف ذلك ضرراً على رب 

 املال وعلى أصحاب الزكاة حيث قد حيصل نزاع بينهم عند التقومي أو ما أشبه ذلك.
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انت األخرى انقصة تعني إخراج الكاملة القارئ: وإن وجدت أحدى الفريضتني دون األخرى أو ك
إىل جربان أخرج ما  بدل ال يصار إليه مع وجود الفرض األصلي وإن احتاجت كل فريضة ألن اجلربان

شاء منها فإن كان عنده ثالث حقاق وأربع بنات لبون فله إخراج احلقاق وبنت اللبون مع اجلربان أو 
قة وثالث بنات لبون مع اجلربان مل جيزئه ألنه يعدل بنات اللبون وحقة وأيخذ اجلربان وإن أعطى ح

ضان معدومني أو معيبني فله العدول عن الفرض مع وجوده إىل اجلربان وحيتمل اجلواز فإن كان الفر 
إىل غريمها مع اجلربان فيعطي أربع جذعات وأيخذ مثاين شياه أو خيرج مخس بنات خماض وعشر شياه 

ىل بنات املخاض مع اجلربان أو من بنات اللبون إىل اجلذعات مع وإن اختار أن ينتقل من احلقاق إ
ليهن )فال تصعد( إىل احلقاق جبربان وال وال ينزل اجلربان مل جيز ألن احلقاق وبنات اللبون منصوص ع

 إىل بنات اللبون جبربان.
 الشيخ: )فال يصعد( نسخة ابملخطوط.

فعليه اجلربان ومن أخرج أكثر، فله اجلربان  الشيخ: هذه مسائل ُيكن ابحلساب تدرك فمن أخرج أقل
 تعرف ابحلساب.

 
 فصل

رج فريضة أعلى منها بسنة وأيخذ شاتني أو القارئ: ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن خي
 عشرين درمها أو فريضة أدىن منها بسنة أو معها شااتن وعشرون درمهاً.

ا شاتني أو عشرين درهم لكن مادام األوىل الشيخ: ابلرفع يصلح ومعها شاتني التقدير يدفع معه
 رهم.شااتن فاألصل يف العطف أن يكون املعطوف مساوايً للمعطوف عليه عشرون د

(2/458) 

 



القارئ: ملا روى أنس يف كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي هللا عنه قال: )ومن بلغت عنده 
قة وجيعل معها شاتني إن هنا تقبل منه احلمن اإلبل صدقة اجلذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإ

استيسرات له أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده احلقة وعنده اجلذعة فإهنا 
تقبل منه اجلذعة ويعطيه املصدق شاتني أو عشرين درمهاً ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده 

درمها ومن بلغت صدقته بنت لبون  ى شاتني أو عشرينإال بنت لبون فإهنا تقبل منه بنت لبون ويعط
وعنده حقه فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق شاتني أو عشرين درمها فأما إن وجبت عليه جذعة 

 فأعطى مكاهنا ثنية بغري جربان جاز.
ه وإن طلب جرباانً مل يعط ألن زايدة سن الثنية غري معترب يف الزكاة وإن عدم بنت املخاض مل يقبل من

  غريه ألنه ليس بفرض وال أعلي منه.فصيل جبربان وال
واخلرية يف النزول والصعود والشياه والدراهم إىل رب املال للخرب فإن شاء أعطى شاة وعشرة دراهم 

أوأخذ ذلك جاز وذكره القاضي ألن الشاة مقام عشرة دراهم فكانت اخلرية إليه فيهما مفردين 
 ئني وجتويز هذا جيعل له اخلرية يف ثالثة أشياء.اخلرية له يف شي وحيتمل املنع ألن الشارع جعل له

الشيخ: عندي يف املخطوط )من أراد إعطاء شاة وعشرة دراهم(، يعىن إن شاء أعطى شاتني أو 
 عشرين درمهاً أو شاة وعشرة.

(2/459) 

 

الشاتني جعلتا القارئ: وإن كان النصاب مريضاً مل جيز له الصعود إىل الفرض األعلى جبربان ألن 
زول ويدفع اجلربان جاز ألنه متطوع لنجرباانً ملا بني صحيحني فيكون أكثر مما بني املريضني وإن أراد ا

ابلزايدة ومن وجبت عليه فرض فلم جيد إال أعلى منه بسنتني أو أنزل منه بسنتني فقال القاضي جيوز 
نزل إىل األنزل وخيرج معه أربع شياه أو أن يصعد إىل األعلى وأيخذ أربع شياه أو أربعني درمها أو ي

ل إىل الذي يليه وجوز االنتقال من الذي يليه إىل ما يليه إذا  أربعني درمهاً ألن الشارع جوز له االنتقا
كان هو الفرض وهاهنا لو كان موجوداً أجزأ فإذا عدم جاز العدول إىل ما يليه وقال أبو اخلطاب ال 

قال إىل ما يليه فأما إن وجد سناً يليه ال جيوز له االنتقال إىل األبعد ألن جيوز ألن النص إمنا ورد ابالنت
 صلى هللا عليه وسلم أقام األقرب مقام الفرض ولو وجد الفرض مل ينتقل عنه فكذلك إذا وجد النيب

 األقرب مل ينتقل عنه.
ه فينتقل إىل الشيخ: الظاهر أن كالم أيب اخلطاب أحسن فمثالً إنسان عليه فرض ولكنه ليس عند



وعنده حقة ينتقل إىل الفرض الذي يليه من بنت املخاض إىل بنت لبون لكن ما عنده بنت لبون 
احلقة لكن هل أيخذ جربانني أو ال؟ هذا هو حمل إشكال فعند القاضي جيوز أن أيخذ جربانني ألنه لو 

الذي يليه مكان انتقل من السن الذي عنده إىل الذي يليه استحق شاتني ولو انتقل من السن 
ن معدوماً أما إذا كان موجوداً الواجب استحق شاتني فتكون شااتن هلذا وهلذا أربع شياه هذا إذا كا

فال إشكال أهنا ال جيوز ألنه لو كان عنده بنت لبون والواجب عليه بنت خماض وعنده بنت لبون 
 ه األصل.وحقة فهنا نقول ال ُيكن أن أيخذ جربانني إذا أخرج احلقة ألنه أمكن

اً وله أن يقول للفقراء مسألة: ال ُيكن أن يذبح التبيع الذي وجب عليه البد أن يعطيه املستحق حي
 املستحقني للزكاة اي فالن واي فالن واي فالن هذا العجل بينكم.

(2/460) 

 

ج مسألة اثنية هل جيوز إخراج القيمة عن الواجب عند احلاجة؟ الصحيح أنه ال أبس به فيجوز إخرا 
مخسمائة رايل خيرج مخسمائة  القيمة إذا احتاج إىل ذلك مثل أن يقول كم قيمة التبيع؟ قيمته مثالً 

 رايل عند احلاجة كل األموال الزكوية عند احلاجة ال أبس بذلك.
القارئ: وإن أراد أن خيرج مكان األربع شياة شاتني وعشرين درمهاً جاز ألهنما جربان فيهما  

 للجربان يف غري اإلبل ألن النص فيها ورد وليس غريها يف معناها. كالكفارتني وال مدخل
 

 ائل: ماذا يفعل إذا مل جيد الواجب وال الذي يليه؟الس
الشيخ: يشرتي الواجب أو خيرج األعلى بدون جربان؟ وعلى كل حال مادام عنده احلقة والواجب 

ربع شياه؟ ال ليس له إال شاتني بنت خماض وليس عنده بنت لبون نقول أخرج احلقة لكن هل نعطيه أ
 فقط.

 
 ابب صدقة البقر
مام أمحد رضي هللا عنه عن حيىي بن احلكم أن معاذًا قال: )بعثين رسول هللا صلى هللا القارئ: روى اإل

عليه وسلم أصدِّق أهل اليمن فأمرين أن آخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا ومن كل أربعني مسنة 
سعني ني األربعني واخلمسني وما بني الستني والسبعني وما بني الثمانني والتفعرضوا علي أن آخذ ما ب

 فقدمت فأخربت النيب صلى هللا عليه وسلم فأمرين أن ال آخذ فيما بني ذلك(.



الشيخ: يف املخطوط )ومن الستني تبيعني ومن السبعني مسنة وتبيعاً ومن العشرة ومائة مسنتني وتبيعاً 
 ث مسنات أو أربع أتباع وأمرين أن ال آخذ فيما بني ذلك شيئا(.ومن العشرين ومائة ثال

فأول نصاهبا ثالثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنة ودخل يف الثانية ويف األربعني  القارئ:
مسنة وهي اليت هلا سنتان ودخلت يف الثالثة ويتفق الفرضان يف مائة وعشرين فيخرج رب املال أيهما 

 ذكران يف اإلبل. شاء للخرب وملا
 

 فصل

(2/461) 

 

القارئ: وال يؤخذ يف الصدقة إال األنثى لورود النص هبا وفضلها بدرها ونسلها إال األتبعة يف البقر 
ن بنت خماض إذا عدمت فإن كانت ماشيته كلها ذكورًا جاز إخراج الذكر حيث وجبت وابن لبون مكا

واملواساة إمنا تكون جبنس املال وجيوز إخراجه يف البقر يف الغنم وجهاً واحدا ألن الزكاة وجبت مواساة 
آلخر ال جيوز إلفضائه إىل إخراج ابن يف أصح الوجهني لذلك ويف اإلبل وجهان أحدمها جيوز لذلك وا

عن مخس وعشرين وست وثالثني وفيه تسويٌة بني النصابني فعلى هذا خيرج أنثى انقصة بقدر لبون 
خيرج ابن لبون عن النصابني ويكون التعديل ابلقيمة وحيتمل أن خيرج  قيمة الذكر وعلى الوجه األول

 ابن خماض عن مخس وعشرين فيقوم الذكر
 

ال خيرج الذكر فعلى هذا خيرج أنثى انقصًة بقدر نثى اليت يف سنه كسائر النمصمب وحيتمل أن مقام األ
 يل ابلقيمة.قيمة الذكر وعلى الوجه األول خيرج ابن لبون عن نصابني ويكون التعد

 
 فصل

القارئ: واجلواميس نوع من البقر والبخايت نوع من اإلبل والضان واملعز جنس واحد فإذ كان 
م أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر املالني نوعني أو كان فيه مسان ومهازيل وكرام ولئاالنصاب 

يهما شاء قيمته فإن كان نصفني وقيمة الفرض من أحدمها عشرة ومن اآلخر عشرين أخذه من أ
 مخسة عشر إال أن يرضى رب املال إبخراج األجود.

على قدر املالني وإن أعطاه رب املال من الشيخ: إذا اختلف النوع فإنه أيخذ من أحد النوعني 



طيب فهذا خري وإن أخذ املصَّدِّق أخذ من األدىن فهل حيل له ذلك؟ اجلواب ال الحيل له ذلك األ
 ل الزكاة.ألن هذا فيه ضرر على أه

(2/462) 

 

 ابب صدقة الغنم
القارئ: وأول نصاهبا أربعون: وفيها شاة إىل مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شااتن إىل مائتني 

ئة شاٍة شاة ملا روى أنس يف كتاب الصدقات )ويف فإذا زادت واحدًة ففيها ثالث شياه مث يف كل ما
مائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شااتن فإذا سائمة الغنم إذا كانت أربعني إىل عشرين و 

ها ثالث شياه فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة شاة فإن كانت زادت على مائتني إىل ثالمثائة ففي
  شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا(.سائمة الرجل انقصًة عن أربعني

ع شياه مث يف كل مائة شاٍة شاة اختارها أبو بكر ألن النيب صلى وعن أمحد أن يف ثالمثائة وواحدة أرب
مثائة غاية فيجب تغري الفرض ابلزايدة عليها واألول أصح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل الثال
مها إذا زادت على الثالمثائة يف كل مائة شاة فإجياب األربع فيما دون هللا عليه وسلم جعل حك

 خلرب وإمنا جعل الثالمثائة حدًا الستقرار الفرض.األربعمائة خيالف ا
مثائة وزادت ففي كل مائة شاة ففي الثالمثائة ثالث شياه الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه إذا بلغت ثال

ن مائة وتسع وتسعون شاة كل هذا ما فيه شيء يعين ثالمثائة ويف األربعمائة أربع شياه والوقص اآل
الزكاة واحدة فيها ثالث شياه وليس لنا أن نسأل ملاذا هذا الفرق  وواحدة وثالمثائة وتسع وتسعون

 كم هللا ورسوله وهللا ورسوله أعلم وأحكم.العظيم؟ نقول ألن هذا ح
 فصل

ن وهو ما له ستة أشهر والثين من املعز وهو الذي له القارئ: وال جيزيء يف الغنم إال اجلذع من الضأ
جالن على بعري فقاال إان رسوال رسول هللا صلي هللا عليه سنة ملا روى سعر بن ديسم قال أاتين ر 

 يء أتخذان؟ قاال عناقاً جدعة أو ثنية رواه أبو داود.وسلم لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي ش
ون غريه كذلك يف الزكاة فإن كان يف ماشيته كبار وصغار مل وألن هذا السن هو اجملزيء يف األضحية د

فرض بقدر قيمة املالني ولذلك قال عمر: اعتد عليهم ابلسخلة جيب فيها إال املنصوص ويؤخذ ال
  أتخذها منهم.يروح هبا الراعي )على يده( وال

(2/463) 



 

 الشيخ: يف املخطوط )على يديه( مثين وهي نسخة.
القارئ: فإن كانت كلها صغاراً جاز إخراج الصغري لقول الصديق رضي هللا عنه: لو منعوين عناقاً كان 

ل هللا صلي هللا عليه وسلم لقاتلتهم عليها وال تودى العناق إال عن صغار وألن الزكاة  رسو يؤدوهنا إىل
 جتب مواساة فيجب أن تكون من جنس املال وقال أبو بكر ال جتزيء إال كبرية للخرب.

الشيخ: وهو أن الرسول عليه الصالة والسالم أمر أن تؤخذ إما جدعة وإما ثنية وحينئذ حنتاج إىل 
حديث أيب بكر فيقال إن أاب بكر أراد بذلك املبالغة يعين لو منعوين حىت الصغرية ب عن اجلوا

لقاتلتهم بدليل أن بعض ألفاظ احلديث لو منعوين عقااًل كانوا يؤدونه لكن من حيث النظر قد يقال 
 شيئاً إن األرجح أنه ال أبس يف إخراج الصغرية إذا كان النصاب كله صغارًا ألنه ال يكلف اإلنسان 

 ليس يف ماله منه.
القارئ: فإن كانت ماشيته الصغار إباًل أو بقرا ففيه وجهان أحدمها: جتزئه الصغرية ملا ذكرانه يف الغنم 
وتكون الصغرية الواجبة يف ست وأربعني زائدة على الواجبة يف ست وثالثني بقدر تفاوت ما بني احلقة 

لثاين ال جيزيء إال كبرية ألن الفرض يتغري بزايدة مة واوبنت اللبون وهكذا يف سائر النمصب تعدل ابلقي
السن فيؤدي إخراج الصغرية إىل التسوية بني النصابني فعلى هذا خيرج كبريًة انقصة القيمة بقدر نقص 

الصغار عن الكبار وعنه أيضا ال ينعقد على الصغار احلول حىت تبلغ سناً جيزيء يف الزكاة لئال يلزم 
 هذا احملذور.

هذه الرواايت الثالث حتتاج إىل أتمل أيها األرجح لكن األقرب إتباع النص يف كل مخس  خ: كلالشي
وعشرين بنت خماض وُيشى على ما جاء به النص لكن تكون جيدة أو تكون أقل حبسب قيمة 

 الصغار هذا أقرب الرواايت الثالث مع أهنا حتتاج إىل أتمل.
 ؟ج فقطالسائل: هل بلوغ السن املعتربة يف املخر 

(2/464) 

 

الشيخ: النصاب ذكر املؤلف إذا كان فيه صغار وكبار هذا ما فيه إشكال لكن إذا كان كله صغار 
ة الصغار أو له أن خيرج ذكر املؤلف فيها اخلالف هل البد من أن يكون جدعاً وثنياً على قدر قيم

ة ومسناً ومسنة واإلبل بنت خماض من الصغار هذا يف الغنم ويف اإلبل والبقر الشارع قدره تبيعاً وتبيع
و نقول خيرج من الصغار أو نقول وبنت لبون وحقة، وجذعة فهل جيب أن خنرج ما نص عليه الشرع أ



لسالم قال فيها كذا وكذا فالبد أن تبلغ السن الصغار ال ينعقد عليها احلول ألن النيب عليه الصالة وا
ي نرى أنه أقرب هو أن يتبع يف ذلك النص فالنص املقدرة أقول هذه كلها حتتاج إىل أتمل لكن الذ

 بنت خماض وبنت لبون وحقة وجذعة.
 فصل

ْنهم وال جيزي يف الصدقة هرمة وال معيبة وال تيس لقول هللا تعاىل: )َوال تـََيمَّمموا اخلَْ القارئ:  بِّيَث مِّ
ر وال تيس( وروى تـمْنفِّقموَن( وروى أنس يف كتاب الصدقات )وال خيرج يف الصدقة هرمة وال ذات عوا
م اإلُيان من َعَبد أبو داود عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ثالث من فعلهن فقد طعم طع

ة عليه كل عام ومل يعط اهلرمة وال هللا وحده وأنه ال إله إال هو وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه رافد
كم فإن هللا مل يسألكم خريه ومل أيمركم الدرنة وال املريضة وال الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموال

 بشره( الشرط: رذالة املال والدرنة: اجلرابء.
ن بعض النصاب مريضاً وبعضه صحيحا مل أيخذ إال صحيحة على قدر املالني، وإن كان كله فإن كا

 ضاً أخذت مريضًة منه وقال أبو بكر: ال يؤخذ إال صحيحًة بقيمة املريضة والقول يف هذا كالقولمري
 يف الصغار.

 
 فصل

 القارئ: وال يؤخذ يف الصدقة الرمىبَّ وهي )اليت ترىب يف البيت للبنها(
 شيخ: عندي يف املخطوط )اليت تريب ولدها( وهي نسخة.ال
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القارئ: وال املاخض وهي احلامل وال اليت طرقها الفحل ألن الغالب أهنا حامل وال األكولة وهي 
املال وهي خياره حتزره العني ة وال فحل املاشية املعد لضراهبا وال حزرات السمينة وال فحل املاشي

حلسنه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ: )إايك وكرائم أمواهلم( متفق عليه وقوله صلى هللا عليه 
وسلم )إن هللا مل يسألكم خريه( وقال عمر رضي هللا عنه لساعيه: ال أتخذ الرىب وال املاخض وال 

صَّدِّق قسم الشاء أثالاثً: ثلثاً خيار وثلثاً شرارًا وثلثاً كولة وال فحل الغنم قال الزهري إذا جاء املاأل
وسطا وأيخذ املصدق من الوسط فإن تربع املالك بدفع شيٍء من هذا أو أخرج عن الواجب أعلى 

فرض فإذا دفع منه من جنسه جاز ألن املنع من أخذه حلقه فجاز برضاه كما لو دفع فرضني مكان 



ن اجلذعة جاز ذلك وألن التبيعني جيزيئان عن األربعني مع غريها حقًة عن بنت لون أو تبيعني مكا
فألن جيزيئا عنها مفردًة أوىل وقد روى أبو داود عن أيّب بن كعب )أن رجالً قدم على النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فقال اي نيب هللا
 

قة فتية مسينة فزعم أن ما علّي فيه بنت خماض فعرضت عليه انأاتين رسولك ليأخذ مين صدقة مايل 
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت خبري آجرك هللا فيه 
وقبلناه منك فقال ها هي ذه اي رسول هللا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقبضها ودعا له 

 ابلربكة(.
 

 فصل
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: وال جتزيء القيمة يف شيء من الزكاة وعنه جتزيء ألن املقصود غىن الفقري بقدر املال واألول ارئالق
ص عليها بياانً ملا فرضه هللا فإخراج املذهب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر هذه األعيان املنصو 

ابن اللبون مع  غريها ترك للمفروض وقوله: )فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر( ُينع إخراج
وجود ابنة املخاض ويدل على أنه أراد العني دون املالية فإن مخساً وعشرين ال ختلو عن مالية ابنة 

خراج الفريضة مكان األخرى من غري جربان وهو املخاض وإخراج القيمة خيالف ذلك ويفضي إىل إ
ه وسلم ملا بعثه إىل اليمن خالف النص واتباع السنة أوىل وقد روي عن معاذ أن النيب صلى هللا علي

 داود.قال )خذ احلب من احلب والشاة من الغنم والبعري من اإلبل والبقرة من البقر( رواه أبو 
األول أهنا ال جتزيء القيمة مطلقاً وهذا هو املذهب والقول الشيخ: هذه املسألة خمتلف فيها القول 

أمحد والقول الثالث أن القيمة ال جتزيء إال  الثاين أهنا جتزيء إذا كانت بقدر الواجب وهو رواية عن
ب أن خترج صاعاً من حلاجة أو مصلحة وهذا هو الصحيح إال يف صدقة الفطر فإن صدقة الفطر جي

قيمة أما قولنا حلاجة أو مصلحة فاحلاجة مثل أن يبيع اإلنسان نصابه بعد متام طعام وال جتزيء فيها ال
قيمة ألن نصابه قد خرج عن ملكه وأما املصلحة فمثل أن خيتار احلول فهنا هو حمتاج إىل أن خيرج ال

إيل وأريح يل فهذه مصلحة وهذا قول وسط  الفقري املال على البهائم فيقول أان أحب هذا وهو أحب



القول ابجلواز مطلقا والقول ابملنع مطلقا فيقال إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فال أبس وإال بني 
 فال.
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 ْلطةم اخلم ابب حك
القارئ: وهي ضرابن خملطة أعيان: أبن ُيلكا مااًل مشاعاً يراثنه أو يشرتاينه أو غري ذلك وخملطة 

فخلطاه ومل يتميزا يف أوصاف نذكرها وكالمها أوصاف وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزاً 
اجب يف مال الواحد فإن يؤثر يف جعل ماهلما كمال الواحد يف شيئني أحدمها: أن الواجب فيهما كالو 

لو كان بلغا معاً نصباً ففيهما الزكاة وإن زادا على النصاب مل يتغري الفرض حىت يبلغا فريضة اثنية ف
 ما شاة وإن كان لكل واحد منهما ستون مل جيب أكثر من شاة.لكل منهما واحد عشرون كان عليه

مع أنه لو انفردا لكان كل واحد  الشيخ: ستون مع ستني جمموعهما مائة وعشرون فيها شاة واحدة
 عليه شاة.

احد منهما ستون القارئ: وإن كان هلما مال غري خمتلط تبع املختلط يف احلكم فلو كان لكل و 
يلزمهما إال شاة يف ماهلما كله ألن مال الواحد يضم بعضه إىل بعض يف امللك فاختلطا يف أربعني مل 

ختلطة فيلزم انضمامها إىل العشرين اليت خلليطه فيصري اجلميع  فَيضمم األربعني املنفردة إىل العشرين امل
تلطة بعشرين آلخر فالواجب شاة واحدة كماٍل واحد، ولو كان لرجل ستون شاًة كل عشرين منها خم

صفها على صاحب الستني ونصفها على اخللطاء على كل واحد سدس شاة ملا ذكرانه فإن كان ن
 ألحدهم شاة مفردة لزمهم شااتن.

الثاين أن للساعي أخذ الفرض من أيهما شاء سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا أو مل تدع و 
املال الواحد يف اإلجياب فكذلك واحد منهما يف ماله ألن ماهلما صار ك إليه حاجة أبن جيد فرض كل

بينهما  يف اإلخراج ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم )وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان
 ابلسوية( رواه البخاري يعىن: إذا أخذ الفرض من مال أحدمها.

ع وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمواألصل يف اخللطة ما روى أنس يف حديث الصدقات )
خشية الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية( وألن املاليني صارا كاملال الواحد 

 ك يف الزكاة.يف املؤن فكذل
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الشيخ: اخللطة نوعان خلطة أعيان وخلطة أوصاف فخلطة األعيان: أن يشرتك الرجالن يف النصاب 
اشرتاك ملك مثل أن يراث من أبيهما أربعني شاة أو مائة شاة هذه نسميها خلطة أعيان وهذه ظاهر 

 أهنا إذا بقيت مل تقسم فإن الزكاة تؤخذ منها.
احد منهما عن اآلخر لكن يشرتك املاالن فيما سيذكره صاف: أبن يتميز مال كل و والثاين: خلطة أو 

املؤلف فهنا مال كل واحد منهما متميز عن اآلخر لكن عند اختالطهما يكوانن كاملال الواحد ودليل 
ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم )وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة( 

ختفيفاً فإذا كان عند كل واحد عشرون شاة وخلطاها وجب  د تفيد تشديدًا وقد تفيدواخللطة ق
عليهما شاة ولو مل خيلطاها فليس عليهما شيء إذًا اخللطة هنا صارت أشد وأوجبت التشديد ولو  
كان عند كل واحد منهما ستون شاة وخلطاها فصار مائة وعشرين مل جيب فيها إال شاة واحدة 

 .فأفادت ختفيفاً 
 فصل

 اخللطة شروط مخسة: أحدها: أن تكون يف السائمة وال تؤثر اخللطة يف غريها وعنه القارئ: ويعترب يف
تؤثر فيها خلطة األعيان لعموم اخلرب وألنه مال جتب فيها الزكاة فأثرت اخللطة فيه كالسائمة ولنا قول 

 ين.عي والفحل( رواه الدارقطالنيب صلى هللا عليه وسلم )واخلليطان ما اجتمعا على احلوض والرا
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الشيخ: اخللطة ال تؤثر إال يف هبيمة األنعام فقط أما غريها من األموال فال تؤثر وعلى هذا لو كان 
فهل عليهما زكاة؟ ليس عليهما رجالن مشرتكني يف خنل هلما أنصافاً وهذا النخل نصاب واحد فقط 

صاب فال زكاة وكذلك لو اشرتك اثنان يف مال وحيث أن زكاة ألن نصيب كل واحد منهما ال يبلغ الن
رهم فأحدمها أتى مبائة والثاين أتى مبائة وصارا يبيعان ويشرتاين فيه ويف آخر نصاب الفضة مائتا د

آلن ثالمثائة هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة مع أن احلول صار املال ثالمثائة كان ابألول مئتني وصار ا
نظران لنصيب كل واحد منهما لكان دون النصاب واخللطة ال تؤثر إال يف  النصاب مائتان لكن لو

لبهائم السائمة فقط هذا هواملشهور يف املذهب والرواية الثانية عن أمحد رمحه هللا أن خلطة األعيان ا
ن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبعث العمال ألخذ الزكاة من مؤثرة وهذا القول هو الراجح أل

صل شريكان ومع معلوم أنه ال ختلو من الشركة لو مل يكن منها إال أن املساقي وصاحب األالثمار و 



ذلك كان النيب صلى هللا عليه وسلم أيخذ مما بلغ النصاب وال يسأل هل له مشارك أو ال؟ فالصواب 
تجر خلطة األعيان أما األوصاف كما لو كان هذان املاالن يف خمزن واحد ويف مأن اخللطة مؤثرة يف 

ة اآلن على نوعني النوع واحد ويبيعهما دالل واحد فهذه ال تؤثر يف غري املواشي فصارت اخللط
األول خلطة األعيان والصحيح أهنا مؤثرة يف املواشي وغريها وخلطة أوصاف وهذه ال تؤثر إال يف 

ئمة ال يدل واحلديث الذي ذكره املؤلف مستدل به على عدم أتثري اخللطة يف غري السا املواشي فقط
يعىن أن خليطي األوصاف ما اجتمعا يف  على ما أراد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )اخلليطان( 

 كذا وكذا.
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القارئ: وهذا تفسري للخلطة املعتربة شرعا فيجب تقدُيه وألن اخللطة يف السائمة أثرت يف الضرر 
ول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال لعدم الوقص فيها وقلتأثريها يف النفع ويف غريها ال تؤثر يف النفع 

جيمع بني متفرق خشية الصدقة( دليل على اختصاص ذلك ابلسائمة اليت تقل الصدقة جبمعها ألجل 
 أوقاصها خبالف غريها.

الثاين أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة فإن كان أحدمها مكاتباً أو ذمياً فال أثر خللطته ألنه ال زكاة 
 النصاب.ماله فلم يكمل به  يف

الشيخ: الشرط الثاين واضح أنه البد أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة فإن كان اخلليط من غري أهل 
الزكاة فال أثر له مثل أن يشرتك ذمي ومسلم يف ماشية اشرتاك أوصاف فإن هذا اخللطة ال تؤثر ويعترب 

 زكاة فيه أما املكاتب فيقولون كاة وإن مل يبلغ فالمال املسلم وحده على حدة إن بلغ الزكاة ففيه الز 
إنه ليس يف ماله زكاة والصحيح أن يف ماله الزكاة ألن هذا املكاتب إما أن يستطيع الوفاء فيعتق وإما 

أن ال يستطيع فيكون ماله لسيده فماله اآلن له مالك، إما أن ُيلكه هو إن قدر على وفاء دين 
 د فهو ليس ضائعاً.الكتابة وإما أن ُيلكه السي

 السائل: ابرك هللا فيكم ما الفرق بني خملطة األعيان وخلطة األوصاف؟
الشيخ: الفرق بينهما أن خلطة األوصاف كل واحد من اخلليطني له مال مستقل وخلطة األعيان 

املال مشرتك بني اخلليطني مثال ذلك رجالن مات أبومها وخلف هلما مائة شاة اخللطة خلطة أعيان 
ذرة من الغنم نصيب واملثال الثاين رجالن كل واحد منهما له مخسون شاة  ن كل واحد له من كلأل

فخلطاها يعين جعالها سواًء يعين ترعى مجيعاً وترجع من املرعى مجيعاً والفحل واحد حسب ما 



سيذكر يف األوصاف اآلن ما ل كل واحد منهما مستقل متميز عن اآلخر كل واحد يعلم أنه هذه له 
 وهذه لصاحبه.

 ل: لو تويف رجل عن ابنني وارتد أحدمها بعد أخذ نصيبه كيف يزكي املسلم حقه؟السائ
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الشيخ: يزكي املسلم منهما حقه إذا كان يبلغ النصاب زكاه وإن مل يبلغ النصاب فال زكاة عليه إال 
 كاة.يه ز ا علإذا كان عنده من جنسه فيضمه إليه والزكاة على نصفه أما الثاين م

 السائل: الذي ماله من حرام هل عليه زكاة؟
الشيخ: نعم هذا ما تعترب زكاته مطهرة ملاله وال مطهرة إلُيانه هذا حق الفقراء البد أن يؤخذ منه وهللا 

ما يقبل إال طيباً أرأيت اإلنسان إذا سرق ماالً واتب وتصدق به ختلصاً منه هل يقبله هللا على أنه 
 ربأ به الذمة.كن تله لصدقة؟ ال يقب

 السائل: ملاذا ال نقيس عليه الفوائد املأخوذة من البنوك؟
الشيخ: إذا اتب ال أبس أن يصرفها يف أي مصرف لكن ال يتقرب إىل هللا تعاىل ابلصدقة هبا يتقرب 

 إىل هللا ابلتوبة منها.
يف ثالثني شاة مل لطا خيت القارئ: الشرط الثالث: أن خيتلطا يف نصاب فإن اختلطا فيما دونه مثل أن

 تؤثر اخللطة سواء كان له مال سواه أو مل يكن ألن اجملتمع دون النصاب فلم جتب الزكاة فيه.
الشيخ: وظاهره ولو كان له مال من جنس خمتلط مثاله رجالن اختالطا يف ثالثني شاة لكل واحد 

يبلغ النصاب  ه ماعند مخس عشرة شاة لكن أحدمها عنده مخس وعشرون شاة يف مكان آخر فهذا
أما اآلخر الذي ليس عنده إال مخس عشرة شاة فهذا ليس عليه شيء لكن الثاين هل جيب عليه 

شيء أو ال جيب؟ ال جيب ألهنا متفرقة يف مكان مخٌس وعشرون شاة ويف مكان آخر مخس عشرة شاًة 
 ة. شاربعنيفال جيب عليه لكن القول الراجح جتب عليه الزكاة ألنه ملك نصاابً ملك أ
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القارئ: الشرط الرابع: أن خيتلطا يف ستة أشياء ال يتميز أحدمها عن صاحبه فيها وهي: املسرح 
عن سعد بن أيب وقاص أنه واملشرب واحمللب واملراح والراعي والفحل ملا روى الدارقطين إبسناده 



وال يفرق بني جمتمع خشية قال: مسعت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يقول: )ال جيمع بني متفرق 
الثالثة فنبه على سائرها الصدقة واخلليطان ما اجتمعا يف احلوض والفحل والراعي( نص على هذه 

حد يف املؤن وال يشرتط حلب املالني يف وألنه إذا متيز كل مال بشيء مما ذكرانه مل يصريا كاملال الوا
 قسمته.إانء واحد ألن ذلك ليس مبرفق بل ضرر الحتياجهما إىل 

والثاين غرابً الشيخ: أن خيتلطا يف ستة أشياء املسرح يعين مكان السرح فال يكون أحدمها يسرح شرقاً 
حدمها يسرح ابلليل بل يكون املسرح واحدًا وهل يشرتط الزمن؟ نعم يشرتط يعين حبيث ال يكون أ

 والثاين ابلنهار إذًا املسرح مكاانً وزماانً.
 من ساقية واحدة ليس ألحدمها ساقية منفردة به. واملشرب يعين أهنما يشرابن

 ل يشرتط أن خيلط احلليب؟ ال ليس بشرط.والثالث احمللب يكون حلبهما يف مكان واحد وه
عي يكون واحدًا فإن كان لكل واحد منهما راٍع ملاشيته واملراح يعين املأوى واملبيت يكون واحدًا والرا

 اان يرعيان مجيع السائمة فهما كراٍع واحد.فليس ذلك خبلطه أما لو كاان راعيني وك
ته بل الفحل يطرق ماشية هذا وماشية هذا والفحل يعين أنه ليس ألحدمها فحل خيتص بطرق ماشي

 هذا خلطة. فإن كان لكل واحد منهما فحل خيتص مباشيته فليس
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فراد يف بعضه زكيا زكاة القارئ: الشرط اخلامس أن خيتلطا يف مجيع احلول فإن ثبت هلما حكم االن
مجيع احلول كالنصاب فإن كان مال   اب الزكاة فاعتربت يفاملنفردين فيه ألن اخللطة معىًن يتعلق به إجي

كل واحد منهما منفردًا فخلطاه زكياه يف احلول األول زكاة االنفراد وفيما بعده زكاة اخللطة فإن اتفق 
 أول احملرم وخلطاها يف صفر فإذا مت حوهلما األول حوالمها مثل أن ُيلك كل واحد منهما أربعني يف

 ة واحدة.أخرجا شاتني فإذا مت الثاين فعليهما شا
 الشيخ: ألن احلول األول ما فيه خلطة وعند كل واحد منهما أربعون نصاب.

القارئ: وإن اختلف حوالمها فملك أحدمها أربعني يف احملرم واآلخر أربعني يف صفر فخلطاها يف ربيع 
رجا شاتني للحول األول فإذا مت حول األول والثاين فعليه نصف شاة فإن أخرجها من غري أخ

فعلى الثاين عند متام حوله نصف شاة وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاين من الشاة بقدر  النصاب
ًا من ماله من مجيع املالني فإذا كان ماله أربعني ومال صاحبه أربعون إال نصف شاة فعليه أربعون جزء

 تسعة وسبعني جزءًا ونصف من شاة ونصف من شاة وإن ثبت ألحدمها حكم االنفراد دون صاحبه



حنو أن ُيلكا نصابني فخلطامها مث ابع أحدمها ماله أجنبيا فعلى األول شاة عند متام حوله ألنه ثبت 
 يع احلول.له حكم االنفراد فإذا مت حول الثاين فعليه زكاة اخللطة ألنه مل يزل خملطاً يف مج

 
 فصل
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القارئ: فإن كان بينهما نصاابن خمتلطان فباع أحدمها غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على اخللطة مل 
فراد قل املبيع أو كثر، فأما ينقطع حوهلما ومل تزل خلطتهما وكذلك إن ابع البعض ابلبعض من غري إ

طل حكم اخللطة وإن مل يطل ففيه روايتان إن أفرداها مث تبايعا مث خلطاها وطال زمان اإلفراد ب
يسري فعفي عنه والثاين: يبطل حكم اخللطة ألنه قد  إحدامها: ال ينقطع حكم اخللطة ألن هذا زمن

ردا بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي وجد االنفراد يف بعض احلول فيجب تغليبه كالكثري فإن أف
ية يف نصاب وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد على اخللطة نصااب مل تنقطع اخللطة ألهنا ابق

اخللطة ينقطع يف مجيع هذه املسائل وال يصح ألن اخللطة مل تزل مجيع املال وذكر القاضي: أن حكم 
 الزكاة فكذلك يف يف مجيع احلول والبيع ال يقطع حكم احلول يف

 
لطة مل يبطل حكم اخللطة وإن اشرتى اخللطة ولو كان لكل واحد أربعون خمالطة ملال آخر فتبايعاها خمت

لطة وزكى زكاة املنفرد ألن زكاة املشرتي جتب ببنائه ابملختلطة مفردة أو ابملفردة خمتلطة انقطعت اخل
 احلول فيجب تغليبه. على حول املبيع وقد ثبت ألحدمها حكم االنفراد يف بعض

 حىت نقول انتقل فيها امللك. مسألة: املشرتي يبين على هذا ألهنا خلطة أوصاف ال خلطة أعيان
 

 فصل
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القارئ: إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعاً يف احلول فقال أبو بكر: ينقطع حول اجلميع ألنه 
قطاعه يف الباقي، وقال ابن قد انقطع يف النصف املبيع فكأنه مل جير يف حول الزكاة أصال فلزم ان



نه مل يزل خمالطاً ملال جاٍر يف حول الزكاة وحدوث اخللطة ال حامد: وال ينقطع احلول فيما مل يبع أل
نع ابتداء احلول وال ُينع استدامته وهكذا لو كان النصاب لرجلني فباع أحدمها نصيبه أجنبياً فعلى ُي

اة فإن أخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم املشرتي هذا إذا مت حول ما مل يبع ففيه حصته من الزك
ن تعلق الزكاة ن غريه وقلنا: الزكاة تتعلق ابلعني فال شيء على املشرتي أيضا ألزكاة وإن أخرجت م

ابلعني ُينع وجوب الزكاة، وقال القاضي: ال ُينع فعلى قوله: على املشرتي زكاة حصته إذا مت حوله 
 ع وجوب الزكاة على املشرتي ألن النصاب مل ينقص.وإن قلنا: تتعلق ابلذمة مل ُين

طع حوهلما ض النصاب وابعه مث خلطه املشرتي مبال البائع فقال ابن حامد: ينقفأما إن أفرد بع
 لثبوت حكم االنفراد هلما وقال القاضي: حيتمل أن ال ينقطع حكم حول البائع ألن هذا زمن يسري.

ا نصيب صاحبه أو ورثه أو اهتبه يف أثناء احلول فهذه ولو كان لرجلني نصاب خلطة فاشرتى أحدمه
ر خليط أجنيب وهاهنا  ة األوىل صورًة ومثلها معىن ألنه يف األوىل كان خليط نفسه مث صاعكس املسأل

 كان خليط أجنيب فصار خليط نفسه واحلكم فيها كاحلكم يف األوىل الشرتاكهما يف املعىن.
منها فحال احلول ومل يفردها فهما خليطان وإن أفردها ونقص  ولو استأجر أجريًا يرعى غنماً بشاة

ى الدين يف منعها من ب فال زكاة فيهما لنقصاهنا وإن استأجره بشاة موصوفة صح وجرت جمر النصا
 الزكاة على ما مضى من اخلالف فيه.

 
 فصل

فتقر إىل النية  القارئ: وذكر القاضي شرطاً سادساً وهو نية اخللطة ألنه معىًن يتغري به الفرض فا
يف اخللطة فال تؤثر يف حكمها ألن املقصود هبا كالسوم والصحيح أنه ال يشرتط ألن النية ال تؤثر 

 ؤنة وذلك حيصل مع عدم النية.االرتفاق خبفة امل
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الشيخ: ويظهر الفرق فيما إذا اختلط الغنم بدون علم أهلها فإنه على رأي القاضي ال تكون خلطة 
 ابلصورة. لعربةألن اولو اختلطت كل احلول وعلى الرأي أنه ال يشرتط تكون خلطة وهذا أقرب 

 
 فصل

القارئ: إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدمها رجع على خليطه بقدر حصته من املال لقول 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية( فإذا كان 
صاحبه رجع  ذه منأن أخألحدمها الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه، و 

 صاحبه عليه بقيمة ثلثه.
فإن اختلفا يف القيمة فالقول قول املرجوع عليه إذا عدمت البينة ألنه غارم فالقول قوله كالغاصب 
وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغري أتويل فأخذ مكان الشاة اثنتني مل يرجع على صاحبه إال 

 غري ظاملهعلى  ع هبابقدر الواجب ألن الزايدة ظلم فال يرج
الشيخ: الصحيح أنه يرجع وأهنما يتساوون يف الظلم والعدل ألن الساعي أخذ اثنتني عن ماليهما 

 فريجع عليه مبا ظلمه وهذا هو العدل.
القارئ: وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبرية عن مراٍض صغار رجع على صاحبه ألن ذلك إىل 

ب دفعه إليه وكان مبنزلة الواجب وإن أخذ القيمة رجع ذه وجىل أخاجتهاد اإلمام فإذا أداه اجتهاده إ
 ابحلصة منها ألنه جمتهد فيه.

 فصل
القارئ: فإذا كانت سائمة الرجل يف بلدين ال تقصر بينهما الصالة فهي كاجملتمعة وإن كان بينهما 

 وكما سائمةمسافة القصر فكذلك اختاره أبو اخلطاب ألنه مال واحد فضم بعضه إىل بعض كغري ال
لو تقارب البلدان واملشهور عن أمحد أن لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه السالم )ال يفرق بني 
جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة( وال خيتلف املذهب يف سائر األموال أنه يضم مال الواحد 

 بعضه إىل بعضه تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم أتثري اخللطة فيها.
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الشيخ: لو كان عند اإلنسان متجران أحدمها يف املدينة والثاين يف مكة فإنه يضم بعضهما إىل بعض 
ح وهو الصحيح وأما قوله عليه ألهنما مال واحد وال أثر للخلطة كما سبق يف غري املواشي وهذا واض

لساعي إذا جاء الصالة والسالم )ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني اجملتمع خشية الصدقة( ألن ا
 ليأخذ الصدقة فليس له إال ما يشاهد فقط فقد يفرق اإلنسان ماله جيعل مثاًل عشرين شاة يف جهة

هل أيخذ الزكاة يف هذه احلال أو ال؟  وعشرين يف جهة أخرى والساعي إذا جاء ليس له إال ما شاهد
سان يضم بعضه إىل بعض يف ال أيخذ الزكاة ألنه ال يشاهد إال عشرين فالصحيح يف هذا أن مال اإلن

 ال فرق.املاشية والزروع واحلبوب واألمثان والعروض تباعد ما بينهما أو تقارب ألنه ماله ف



لكن هذا الذي ُيلك العشرين هنا والعشرين مسألة: الساعي الأيخذ من املتفرق فليس فيها شيء 
 هناك فيما بينه وبني ربه جيب عليه أن يزكى.

وصاف تكون كأهنا مال واحد فإذا انفرد أحد اخلليطني يف بعض احلول فكأمنا والقاعدة أن خلطة األ
احلول فإذا أعيدت اخللطة صار كأنه ملك نصاابً جديدًا  نقص النصاب وإذا نقص النصاب انقطع

عترب اخللطة من رجوعه ال من األول والظاهر يل أنه سواء طال الزمن أو قصر واملؤلف حكى فت
الزمن والظاهر أنه ال فرق ألنه إذا انقطعت اخللطة يف يوم من األايم فكأمنا  اخلالف فيما إذا طال

نزح به  صاب فلو أن أحد اخلليطني أفرد ملكه ملدة عشرة أايم مثالً نقص النصاب وهو فعاًل نقص الن
إىل مكان آخر لريعى هناك أو إىل مكان آخر ليشرب أو ليسقي هبائمه فينقطع فإذا أعاده ابتدأ حوالً 

 ديدًا، ومسألة الرجوع على أحد الشريكني هذا يظهر ابحلساب ويعرف ابحلساب.ج
  ليسقطا الزكاة عنهما فهل تؤخذ منها الزكاة أم ال؟السائل: إذا تفرق املختلطان عمداً 

خ: تؤخذ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن ذلك ولدينا حديث يعترب جبالً عظيماً يف الشي
  ليس عليه أمران فهو رد( فهذه احليلة ال تنفع.الشريعة )من عمل عمالً 
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فائدة: يف آداب اخلالف إذا صار خالف فالبد أن تذكر دليلك أو تعليلك الصحيح وجتيب عن 
ل خصمك معناها أنك دليل وتعليل املخالف وإال ما مت لك القول ولو أوردت دليالً ومل جتب عن دلي

 متوقف.
 

النصف ويف بلد آخر  م لو أن لإلنسان خلطة مع إنسان يف أربعني شاة علىالسائل: ابرك هللا فيك
أيضاً أربعون شاة مع رجل آخر وبينهما أكثر من مسافة القصر والبلدان خمتلفان فهل هذا على 

 قاعدتنا أو هلا حكم خاص هذه املسألة؟
وعليه يف البلد اف تكون خلطة أوصاف عليه يف البلد األول نصف شاة الشيخ: ال هذه خلطة أوص

 الثاين نصف شاة.
 نصف الشاة؟ السائل: كيف خيرج

 الشيخ: يمقوَّم أو يتفق مع أصحاب الزكاة ببذل القيمة.
 



 ابب زكاة الزروع والثمار
تمْم َوممَِّّا أَ القارئ: وهي واجبة بقول هللا تعاىل: )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا أَْنفِّ  ْخَرْجَنا قموا مِّْن طَيَِّّباتِّ َما َكَسبـْ

( وقول النيب صلى هللا عليه وسلم )فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرايً العشر  َلكمْم مَِّن اأْلَْرضِّ
 وفيما سقي من النضح نصف العشر( أخرجه البخاري وابإلمجاع.

ة الزروع والثمار ابلقرآن والسنة واإلمجاع وهذا الشيخ: هنا استدل املؤلف رمحه هللا على وجوب زكا
 ن أقوى األدلة.م

حدها أن يكون حباً أو مثرة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال القارئ: وال جتب إال خبمسة شروط أ
زكاة يف حب وال مثٍر حىت تبلغ مخسة أوسق( رواه مسلم وهذا يدل على وجوب الزكاة يف احلب 

 غريمها. والثمر وانتفائها عن
 إهنا جتب يف كل ما نبت من األرض لعموم قوله صلى هللاالشيخ: هذا القول هو أرجح األقوال وقيل 

عليه وسلم )فيما سقت السماء العشر( وما هنا اسم موصول تفيد العموم ولكن يقال نعم هذا عام 
ب وال مثر ال شك إال أن األحاديث األخرى تقيده مثل حديث )ليس فيما دون مخسة أوسق من ح

 يدل على أن موضوع الزكاة هواحلب والثمر. صدقة( أو ابللفظ الذي ساقه املؤلف فهذا
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 القارئ: الشرط الثاين: أن يكون مكيال لتقديره ابألوسق وهي مكايل فيدل ذلك على اعتبارها.
 عليه وسلم قال )ليس يف ما دون مخسة أوسق( فدل هذا على الشيخ: هذا دليله أن النيب صلى هللا

فيها زكاة والوسق هو احلمل ومقداره ستون صاعاً فتكون مخسة اعتبار التوسيق وأن ما ال يوسق ليس 
ومن العلماء من يقول إن الزكاة جتب يف احلبوب والثمار مطلقاً األوسق ثالمثائة صاع ابلصاع النبوي 

ال يعىن سواء كانت مكيلة أو غري مكيلة يعىن مثاًل اآلن الربتقال مثر ألنه نبات  سواء كانت توسق أو
 نمأكولة يكون م

ه الشجر فهل فيه زكاة على القول ابشرتاط التوسيق وأن يكون مكياًل ليس فيه زكاة والراجح ما علي
 عمل الناس اآلن يف بالدهم.

 مقدار الزكاة؟ السائل: أال يقال إن الثمار ال توسق يعىن كيف يعرف
 سق فما فيه زكاة.الشيخ: يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم توسق كالتمر وأما الربتقال ال ما يو 
ن غري املدخر ال القارئ: الشرط الثالث أن يكون مما يدخر ألن مجيع ما اتفق على زكاته مدخر وأل



ع احلبوب املكيلة املقتات منها تكمل لعدم التمكن من االنتفاع به يف املآل فتجيب الزكاة يف مجي
ر والزبيب واللوز والفستق والعناب والقطاين واألابزير والبزور والقرطم وحب القطن وحنوها ويف التم
ابزير والبزور وحنوها وال جتب يف الجتماع هذه األوصاف الثالثة وقال ابن حامد: ال زكاة يف األ

وصاف فيها وقد روى موسى بن طلحة أن معاذًا مل اخلضر كالقثاء والبطيخ والباذجنان لعدم هذه األ
جلوز والتفاح واإلجاص والكمثرى والتني لعدم أيخذ من اخلضر صدقة وال جتب يف سائر الفواكه كا

 الكيل فيها وعدم االدخار يف بعضها.
إبسناده )أن عامل عمر رضي هللا عنه كتب إليه يف كروم فيها من الفرسك ما هو  وقد روى األثرم

ر غلة من الكرم أضعافاً مضاعفه فكتب إليه عمر ليس عليها عشر هي من العضاه( والفرسك: أكث
 اخلوخ.
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اً َوَغرْيَ  وال زكاة يف الزيتون ألنه ال يدخر وعنه: فيه الزكاة لقول هللا تعاىل: )َوالزَّيـْتموَن َوالرُّمَّاَن ممَتَشاهبِّ
إَِّذا َأمْثََر َوآتموا َحقَّهم يـَْوَم َحَصادِّهِّ( وقيل مل يرد هبذه اآلية الزكاة ألهنا مكية نزلت ممَتَشابٍِّه كملموا مِّْن مَثَرِّهِّ 

 بل وجوب الزكاة وهلذا مل جتب الزكاة يف الرمان.ق
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اً َوَغرْيَ ممَتشَ  َْتلِّفاً أمكملمهم َوالزَّيـْتموَن َوالرُّمَّاَن ممَتَشاهبِّ ابٍِّه كملموا مِّْن الشيخ: قال هللا تعاىل: )َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خمم
قال فيها ( احلصاد املعرف إمنا هو للزروع فقط وأما الثمر فيإَِّذا َأمْثََر َوآتموا َحقَّهم يـَْوَم َحَصادِّهِّ  مَثَرِّهِّ 

اجلذاذ وما ذكر معه يقال فيها اللقالط فلو قال قائل هذه اآلية ال تدل على وجوب الزكاة يف هذه 
زرع بدليل أن الرمان مذكور فها وليس فيه زكاة األشياء ألن قوله: )َوآتموا َحقَّهم يـَْوَم َحَصادِّهِّ( خيتص ابل

خالف بني العلماء هل الزكاة فرضت يف قوله ألهنا مكية نزلت قبل وجوب الزكاة فهذا موضع  وأما
مكة أوال؟ فمنهم من يقول إهنا فرضت يف مكة لكن كانت على حسب إرادة اإلنسان وجوده وكرمه 

شري  املدينة وهذا قول قوي ألن فيه آايت كثرية مكية تومل تفرض فيها األنصبة ومقدار الواجب إال يف
قول التني ليس فيه زكاة ألنه ال يدخر ولكنه جرى على إىل الزكاة وبقي عندان كالم املؤلف يف التني ي

الناس زمان يف هذه البالد وغريها أنه يدخر حىت كانوا جيعلونه كالتمر يف وسط اجلصاص وهي عبارة 



اء كان الناس يكنزون يها التمر ويرص ابألحجار ويكون جيدًا يف أايم الشتعن حجرة صغرية يوضع ف
فيما سبق وهلذا كان القول الراجح يف التني أن الزكاة واجبة فيه وهل التني كما يكنز التمر متاماً 

العنب فيه زكاة أوال؟ فيه زكاة، ألنه يتخذ منه زبيب والزبيب مكيل مدخر وبعض التمر ال يتخذ منه 
عم فيه الزكاة ألن األصل يف جنسه أنه مدخر خار ال يدخر وال يؤكل إال رطباً فهل فيه الزكاة؟ ناالد

نب الذي ال أييت منه الزبيب فمن العلماء من قال إنه ال زكاة فيه وأعنابنا املوجود عندان ال أما الع
لوجوب أحسن ألن  يتخذ منه الزبيب فال زكاة فيه على هذا القول والراجح وهللا أعلم أن القول اب

 يدل على أن جنس الثمار غري مدخر. كون نوع من هذه الثمار ال يدخر ال
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مسألة: املعدن ليس من جنس اخلارج من األرض فاملعدن ذهب أو فضة فتجب فيه الزكاة مبقتضى 
 نصوص وجوب الزكاة ابلذهب والفضة.
 السائل: ما الدليل على شرط االدخار؟

د الرسول صلى هللا عليه شيخ: التوسيق )ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة( ألنه ال يوسق يف عهال
 وسلم إال ما كان مدخراً.

اة يف تنب وال ورق وال زهر ألنه ليس حبب وال مثر وال مكيل وعنه يف القطن والزعفران القارئ: وال زك
وقال أبو اخلطاب جتب الزكاة يف الصعرت  زكاة لكثرته ويف الورس والعصفر وجهان بناًء على الزعفران

 واألول أوىل ألنه ليس مبنصوص عليه وال يف معىن املنصوص. واإلشنان ألنه مكيل مدخر
الرابع: أن ينبت إبنبات اآلدمي يف أرضه فأما النابت بنفسه كبزرِّ قطوان والبطم وحب اإلشنان الشرط 

لك حبيازته والزكاة إمنا جتب ببدو الصالح ومل يكن والثمام فال زكاة فيه ذكره ابن حامد ألنه إمنا ُي
ع األوصاف األول فيه ئذ فلم جتب زكاهتا كما لو اهتبه وقال القاضي: فيه الزكاة الجتما مملكاً له حين

وما يلتقطه اللقاطون من السنبل ال زكاة فيه نص عليه أمحد رضي هللا عنه وقال هو مبنزلة املباحات 
 اإلنسان أجرة حبصاده أو يوهب له ال زكاة عليه فيه ملا ذكران. ليس فيه صدقة وما أيخذه

ارة فعليه الزكاة وإن أراد به دفع لشيخ: لكن لو بقي عنده حىت مت عليه احلول نظران إن أراد به التجا
 احلاجة فال زكاة عليه.

له دون املالك القارئ: ومن استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع ألن الزرع ونفع األرض 
ع طلق غري موقوف فإن كان الوقف للمساكني ومن زرع يف أرض موقوفة عليه فعليه العشر ألن الزر 



واحد معني إمنا ُيلك املسكني ما يعطاه منه فلم يلزمه عشره كما لو أخذ فال عشر فيه ألنه ليس ل
 عشر الزرع غريه.
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الشيخ: هذه مسائل مهمة إذا أستأجر أرضاً أو استعارها وزرع فيها فزكاة الزرع على املستعري 
يعين شخص قال هذه  و مالك الزرع الذي فيه الزكاة ومن زرع يف أرض موقوفةواملستأجر ألنه ه

وقف على ذرييت فزرع فيها يقول فعليه العشر وذلك ألن الزرع ملك له والوقف إمنا هو يف األرض 
وإن كان الوقف للمساكني فال عشر فيه أيضاً يعين ال زكاة فيه والسبب أن املساكني هم أهل الزكاة 

ليس لواحد معني إمنا ُيلك املسكني ما أن نصرف الزكاة فهم أويل الناس هبا وهلذا يقول ألنه إذا أردان 
 يعطى منه فلم يلزمه عشره كما لو أخذ عشر الزرع غريه يعين فال زكاة عليه الذي أخذ العشر.
ساكني مسألة: إذا زرع يف أرض موقوفة عليه فعليه الزكاة يف الزرع وإذا كانت األرض موقوفة على امل

 ال يف املواشي وهذه األرض لعموم الناس فال جتب الزكاة.فال زكاة فيها بناًء على أن اخللطة ال تؤثر إ
السائل: ابرك هللا فيكم ما ظهر وجه احلصر من قوله صلى هللا عليه وسلم )ال زكاة يف حب وال مثر 

 حىت تبلغ مخسة أوسق( أال يقال هذا ذكر للمثال فقط؟
مه أن غريمها ال زكاة فيه صر أن الرسول قال )ال زكاة يف حٍب وال مثر( قال مفهو الشيخ: وجه احل

 أصاًل سواء بلغ هذا النصاب أم مل يبلغ.
 مسألة: املراد ابلعشر جنس الزكاة وهلذا لوعرب بلفظ الزكاة لكان أحسن.

 
 فصل

عليه وسلم )ليس  القارئ: الشرط اخلامس: أن يبلغ نصاابً قدره مخسة أوسق لقول النيب صلى هللا
تون صاعا ملا روى أبو سعيد عن النيب صلى هللا عليه فيما دون مخسة أوسق صدقة( والوسق: س

وسلم أنه قال: )الوسق ستون صاعا( رواه أبو داود والصاع مخسة أرطال وثلث واجملموع ثالمثائة صاٍع 
ربعة أسباع وهو ابلرطل وهي ألف وستمائة رطل ابلعراقي والرطل مائة ومثانية وعشرون درمهاً وأ

 ثالمثائة واثنان وأربعون رطال وستة أسباع رطل.الدمشقي املقدر بستمائة درهم 
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واألوساق مكيلة وإمنا نقل إىل الوزن ليحفظ وينقل قال أمحد وزنتمه يعين الصاع فوجدته مخسة أرطال 
ماوجبت فيه الزكاة موزوان كالقطن  وثلثاً حنطا وهذا يدل على أنه قدره من احلبوب الثقيلة فإن كان

والزعفران اعترب ابلوزن ألنه موزون ذكره القاضي وحكي أنه قال إذا بلغت قيمته قيمة مخسة أوسق 
 من أدىن ما خترجه األرض ففيه الزكاة.
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 الشيخ: مقدر ابلكيل هذا األصل فاملكاييل نقلها العلماء رمحهم هللا إىل الوزن ألن الوزن يبقى
مثالً بعض الناس يكون الصاع واملكيال رمبا يزيد أو ينقص وختتلف األصواع ابختالف البلدان فتجد 

عندهم صاعني يف بلد آخر لكن الوزن مضبوط ويبقى عندان اشكال يف الوزن أن املوزون خيتلف 
لصاع فبعضه ثقيل وبعضة خفيف فهل نعترب اخلفيف؟ إن اعتباران اخلفيف معناه أنه سوف يزيد عن ا

إنه يقدر ابلرب اجليد الذي  ألن اخلفيف خفيف وإن اعتربان الثقيل فسوف ينقص عن الصاع قالوا
يكون وزنه وزن العدس وكيفية ذلك أن اتخذ إانًء جتعل فيه العدس أو الرب اجليد فتزن اإلانء أواًل 

وقد قدرت أان خالياً مث تزنه بعد أن تضع فيه العدس أو الرب فيكون الوزن على هذا وهذا سهل 
وين وأربعني جراماً هذا ابلنسبة للرب اجليد حبسب الكسر فبلغ الصاع ألفني وأربعني جراماً يعين كيل

وعلى هذا فقس وجدان مكيال يقال إنه مد النيب عليه الصالة والسالم كان قدُياً وجد يف بعض 
إىل أن قال إنه مأخوذ من  احملالت عندان يف عنيزة هذا املد مأخوذ من كذا من كذا من كذا من كذا

والسالم ما نعلم هل هذا صحيح أو ال؟ إمنا حنن قدرانه مد زيد بن اثبت عن مد النيب عليه الصالة 
ابلوزن ووجدانه مقارابً أو موافقاً متاماً وعلى هذا يكون ثالمثائة صاع تكون ابلنسبة للكيلوات ستمائة 

جن ال ابخلفيف وعلى هذا الشعري خفيف أخف من الرب واثنا عشر كيلوًا ابلرب الرزين يعين اجليد الد
الوزن مبعىن أن الصاع يكون أقل من هذا الوزن، كلما خف نقص الوزن وكلما  وعلى هذا فينقص يف

 ثقل البد أن تزيد الوزن ألن الصاع حجم وليس وزانً.
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ز فإن علم أنه خيرج عن القارئ: فإن كان احلب قيمته قيمة مخسة أوسق مما يدخر يف قشره كاألر 
ب خمريِّّ بني أن ذلك أو شك يف بلوغ النصا النصف فنصابه عشرة أوسق مع قشره وإن مل يعلم

يستظهر وخيرج عشره قبل قشره وبني َقْشرِّه واعتباره بنفسه والعلس: نوع من احلنطة يزعم أهله أنه 
فنصابه عشرة أوسق مع قشره  إذا خرج من قشره ال يبقى بقاء احلنطة ويزعمون أنه خيرج عن النصف

 ويعترب أن يبلغ النصاب من احلب مصفَّى ومن الثمار ايبسا.
كالم املؤلف رمحه هللا يف مسألة القشر يقول إذا كان بعض احلبوب يدخر يف قشره وأنه إذا الشيخ:  

أزيل القشر مل يبق مدة طويلة فينظر هذا القشر هل يساوي النصف إذا قيل نعم يساوي النصف 
ابه عشرة أوسق ألن نصاب احلب اخلالص مخسة وهذا نصابه عشرة وإذا قالوا يساوي أقل من نص

لربع مثاًل يكون نصابه سبعة ونصف وعلى هذا فقس ألن بعض احلبوب البد أن تبقى النصف كا
بقشرها وابلنسبة للرب إذا بقي بقشره فإنه تطول مدته وهلذا أرشد يوسف عليه الصالة والسالم امللك 

بمالٍت خمْضرٍ الذ َاٍن أيَْكملمهمنَّ َسْبٌع عَِّجاٌف َوَسْبَع سمنـْ َوأمَخَر اَيبَِّسات( أمرهم أن  ي رأى: )َسْبَع بـََقَراٍت مسِّ
 يبقوه يف سنبله حىت ال يفسد.

القارئ: وعنه: يعترب النصاب يف الثمرة رطبا مث خيرج منه قدر عشر رطبه مترًا وال يصح ألنه إجياب 
 لنص يرد ذلك.لزايدة عن العشر وا

عترب هذا الرطب الشيخ: يعين مثاًل لو كان هذا النخل يؤخذ رطباً واآلن حولنا الكيل للوزن فهل ن
ابلوزن أوال؟ يقول ال نعتربه ابلوزن ال يصح اعتباره ابلوزن ألنه إجياب لزايدة عن العشر والنص يرد 

ون العشر الواجب يكون عشرين ذلك إذا حولته إىل الوزن صار معناه أن القليل يبلغ النصاب فيك
ا هو وقت اجلذاذ كما قال املؤلف أو أكثر وذلك لزايدة وزنه والصحيح أنه يعترب الرطب متراً ألن هذ

 من الثمار ايبساً.
 

 فصل
 القارئ: وتضم أنواع اجلنس بعضها إىل بعض )ليكمل( النصاب.

 الشيخ: )لتكميل( نسخة يف املخطوط.
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 م العلس إىل احلنطة والسلت إىل الشعري. يف املاشية فيضالقارئ: كما ذكران
يكية كنده الشيخ: هذه أنواع من الشعري واحلنطة عندان احلنطة اآلن تسمى اللقيمي ومعيه وكنده وأمر 

 أي أتيت من كندا وأمريكية أتيت من أمريكا كل هذه جنس واحد وهي أنواع.
الواحد بعضه إىل بعض سواء اتفق وقت إطالعه  القارئ: ألهنما نوعا جنس واحد ويضم زرع العام

نبتت  وإدراكه أو اختلف فيقدم بعضه على بعض ويضم الصيفي إىل الربيعي، ولو حصدت الذرة مث
م أحدمها إىل اآلخر ألنه زرع عام واحد فضم بعضه إىل بعض ألنه كاملتقارب وتضم مثرة مرة أخرى ض

ه خنل حيمل محلني يف العام ضم أحدمها إىل اآلخر  العام الواحد بعضها إىل بعض لذلك فإن كان ل
 كالزرع وقال القاضي يف موضع: ال يضم محل الثاين إىل شيء، واألول أوىل.

الفقهاء رمحهم هللا وال أدري هل هو واقع أو ال؟ ألن املعروف أن مثرة  على كل حال ذكره الشيخ:
ترمجة أنس بن مالك رضي هللا عنه  النخل يكون يف السنة مرة واحدة لكن ذكر بعض املؤرخني يف

لسنة الذي دعى له النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبارك هللا له يف ماله أنه كان له بستان حيمل يف ا
 مرتني.
 فصل

القارئ: وال يضم جنس إىل غريه ألهنما جنسان متخلفان فال يضم بعضها إىل بعض كاملاشية وعنه: 
ها أبو بكر ألهنا تتفق يف قدر النصاب واملخرج واملنبت تضم كل احلبوب بعضها إىل بعض اختار 

ا ا إىل بعض اختارهواحلصاد أشبهت أنواع اجلنس وعنه: تضم احلنطة إىل الشعري والقطنيات بعضه
اخلرقي والقاضي ألهنا تتقارب يف املنفعة فأشبهت نوعي اجلنس وهذا ينتقض ابلتمر والزبيب ال يضم 

 ه.أحدمها إىل اآلخر مع ما ذكران
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الشيخ: مسألة الضم املذهب أنه ال يضم جنس إىل آخر إال يف الذهب والفضة فيضم أحدمها إىل 
ا ابألخر وأما اآلخر فإذا كان عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب كممِّّل أحدمه

ضم حىت احلبوب والثمار فال يضم اجلنس إىل آخر ألن كل جنس مستقل بنفسه والصواب أنه ال ي
لفضة الذهب والفضة ال يضم أحدمها إىل اآلخر فإذا كان عنده عشرة داننري وعنده ثالث أواٍق من ا

إال الذهب  فالصواب أنه ال يكمل هذا هبذا وأن كل جنس هلا حكمه اخلاص فاملذهب ال يضم
ة والفضة فقط وما سواه ال يضم فمثاًل إذا كان عنده نصف نصاب من شعري ونصف نصاب من حنط



فال شيء عليه والصحيح أنه ال شيء عليه حىت يف الذهب والفضة وأنه ال يضم جنس إىل آخر ألن 
ء رهبا( وقال رع قدر فقال يف الفضة: )فإن مل يكن إال تسعون ومائة فليس فيه صدقة إال أن يشاالشا

 )ليس فيما دون مخس أوٍق من الورق صدقة(.
ومبلغ من املال كالمها ال يبلغ النصاب لوحده فهل  السائل: أحسن هللا إليك إذا كان عنده ذهب

 يضم الذهب إىل املال؟
كان املال للتجارة فلو كان عند اإلنسان مثاًل ثلث نصاب من الذهب وثلث   الشيخ: ال يضمه إال إذا

ن الفضة وثلث نصاب من املاشية فإنه ال يضم بعضها إىل بعض وإذا كان عنده نصف نصاب م
 راق النقدية ونصف نصاب ذهب فإنه يضم.نصاب من املال األو 

 السائل: األوراق تعترب ذهباً؟
 كانت ال تعترب ذهباً وإمنا تعترب فضة فإهنا ال تضم.الشيخ: هي تعترب ذهباً فإن  

 فصل
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القارئ: وقدر الزكاة: العشر فيما سقي بغري كلفة كماء السماء والعيون واألهنار ونصف العشر فيما 
ألن للكلفة أتثريًا يف تقليل كالدوايل والنواضح وغريها للحديث الذي يف أول الباب و سقي بكلفة  

النماء فيؤثر يف الزكاة كالعلف يف املاشية فإن سقي نصف الستة بكلفة ونصفها مبا ال كلفة فيه ففيه 
د مراته ثالثة أرابع العشر وإن سقي أبحدمها أكثر من اآلخر اعترب ابألكثر ألن اعتبار السقي يف عد

ألكثر كالسوم وقال ابن حامد: جيب ابلقسط ألن وقدر ما يشرب يف كل مرة يشق ويتعذر فاعترب اب
 ما وجب فيه ابلقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد املشرتك.

 وإن جهل املقدار غلبنا إجياب العشر نص عليه ألنه األصل.
هنار ر كالذي يشرب بعروقه أو كالذي يشرب مباء املطر أو ابألالشيخ: ما سقي بال مؤنة ففيه العش

هذا فيه العشر كاماًل لقلة مؤنته وما سقي بكلفة ففيه نصف العشر وما سقي نصف السنة بكلفة 
ونصف السنة بدون كلفة ففيه ثالث أرابع العشر فإن اختلف أبن كان سقي مثانية أشهر بكلفة 

ا ذكر جيب ثر قدراً واملؤلف مل يتعرض للنفع هنا وقال ابن حامد موأربعة أشهر بال كلفة اعترب األك
ابلقسط فإذا كان مثانية أشهر وأربعة أشهر فإنه يقسم العشر ثالثة أقسام ولكن املذهب أقرب إىل 

الصواب وأقرب إىل التصور والراحة فإن جهلنا املقدار فإنه يغلب ما فيها األحظ للفقراء وهو العشر  



 كاماًل.
 : هل يعترب احلرث والبذر يف الكلفة؟السائل

 إال ابلسقي ألن احلرث والبذر وما أشبه ذلك ما يتكرر يكون أول مرة وينتهي.الشيخ: ال يعترب 
 السائل: ابرك هللا فيك إذا كان السقي بكلفة بسيطة مثاًل كمن على األهنار ويصرفها إىل أرضه؟

يفه وهلذا البد أن يصرف املاء حىت ولوكان بغري  الشيخ: العربة ابستخراج املاء وليست العربة بتصر 
 بد أن يكون هناك سواقي وأحواض يكون فيها ماء فالعربة ابستخراج املاء.كلفة ال

 السائل: إذا حفر البئر ونبع املاء من نفسه؟
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ن مواسري يف الشيخ: ال هو بغري كلفة فاآلن مثاًل املطاق اآلن هذه بغري كلفة يعين فيه مثاًل انس يركزو 
 يسمونه الدينمو هذا بكلفة. األرض مث تتفجر ومتشي على سطح األرض هذه بغري كلفة لكن ما

القارئ: وإن اختلف الساعي ورب املال يف قدر شربه فالقول قول رب املال من غري ُيني ألن الناس 
مؤنة ضم أحدمها ال يستحلفون على صدقاهتم فإن كان هلا حائطان فسقى أحدمها مبؤنة واآلخر بغري 

يما زاد على النصاب حبسابه قل أو  إىل اآلخر يف كمال النصاب وأخذ من كل واحد فرضه وجيب ف
 كثر ألنه يتجزأ فوجب فيه حبسابه كاألمثان.

الشيخ: هذا خبالف املاشية، املاشية سبق أن فيها وقصاً وهو ما بني الفرضني وأن أربعني وستني ليس 
 املاشية فإنه ال وقص فيها فيكون ما زاد حبسابه.فيها إال شاة لكن ما سوى 

 
 فصل

الصالح يف الثمار وأشتد احلب وجبت الزكاة ألنه حينئٍذ يقصد لألكل واالقتيات به  القارئ: فإذا بدأ
فأشبه اليابس وقيل: ال يقصد لذلك فهو كالرطبة فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فال شيء فيه ألنه 

أتلف السائمة قبل احلول إال أن يقصد إبتالفها الفرار من زكاهتا  تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو
 عليه ملا ذكران.فتجب 

الشيخ: مثالً إنسان عنده خنيل تبلغ النصاب أتتها جائحة قبل أن يبدو صالحها فأتلفتها فليس عليه 
عليه زكاة؟  زكاة أيضاً هو نفسه لو أتلفها مبعىن أنه جزها وهي خضراء مل يبدم فيه الصالح وابعها هل



من الزكاة فإنه يلزم هبا ألن كل من حتيل  ال ليس عليه زكاة ألنه مل يبدم صالحها إال إذا قصد الفرار
 إلسقاط واجب فإنه يلزم بذلك الواجب.

(2/491) 

 

القارئ: وإن تلفت بعد وجوهبا وقبل حفظها يف بيدرها وجرينها بغري تفريط فال ضمان عليه سواء 
رجع هبا املشرتي على  هنا يف حكم ما مل تثبت اليد عليه ولو تلفت جبائحةخرصت أم مل خترص أل

البائع وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء ابخلرص أو مبثل نصيبهم وإن أتلفها أجنيب ضمن 
نصيب الفقراء ابلقيمة ألن رب املال عليه ختفيف هذا خبالف األجنيب والقول يف تلفها وقدرها 

لف فيه كاحلد وإن تلفت بعد ها قول رب املال ألنه خالص حق هللا تعاىل فال يستحوالتفريط في
 جعلها يف اجلرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد احلول.

الشيخ: إذًا صارت املسألة هلا ثالث حاالت قبل بدو الصالح إذا تلفت إبتالفه أو بفعل هللا عز 
ر من الزكاة فعليه واحلال الثانية تلفت بعد بدو وجل فليس فيها زكاة ما مل يقصد إبتالفها الفرا

صالح وقبل وضعها يف اجلرين فإن كان بتفريط منه أو تعٍد منه فعليه ضمان الزكاة وإن مل يكن فال ال
زكاة عليه والثالثة إذا تلفت بعد إيوائها اجلرين ووضعها يف البيدر فعليه الضمان مطلقا سواء تلفت 

 تعدبتعد منه آو تفريط أو بال 
 

لثانية يعين إذا تلفت بغري تعد وال تفريط فإنه ال ضمان وال تفريط والصحيح أن احلال الثالثة كاحلال ا
 عليه ألهنا بقيت يف يده أمانة إال إذا فرط يف أتخري دفعها إىل مستحقها فعليه الضمان.

 و كالوديعة.يف احلال الثالثة اليضمن ألن هذا املال الذي بيده وهو ليس مبتعد وال مفرط فه
 لكن أتخذ عليه الدولة مقابل؟السائل: إن كان املاء خيرج بدون مؤنة 

الشيخ: فيه العشر ألنه إذا ظلم فال يظلم غريه ال هذا ضريبة الدولة أصاًل ما أتخذ ضريبة على شيء 
 انفع.

 السائل: أحسن هللا إليك بعض أصحاب املزارع يزعمون أن عليهم مصاريف أخرى غري املاء؟
سقت السماء العشر وفيما سقي ابلنضح شيخ: هذا اليعترب كلفة ألن السنه إمنا جاءت )فيما ال

 نصف عشر( نقتصر عليه أما إذا كان عليه نفقات أخرى لغري املاء فال ُيكن أن ينقص حق الفقراء.



 
 فصل
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شة رضي هللا عنها القارئ: ويستحب لإلمام أن يبعث من خيرص الثمار عند بدو الصالح ملا روت عائ
يخرص عليهم النخل حني إىل يهود فأن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبعث عبد هلل بن رواحة 

يطيب قبل أن يوكل منه رواه أبو داود وعن عتاب بن أسيد أنه قال أمران رسول هللا أن خنرص العنب  
بو داود وجيزيء خارص واحد كما خنرص النخل فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا رواه أ

ن واحدًا كاحلاكم ويعترب أن يكون حلديث عائشة وألنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكو 
مسلماً أميناً غري متهم ذا خربة فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته ألن األنواع ختتلف 

 )منها( ما يكثر رطبه.
 .الشيخ: )فمنها( نسخة يف املخطوط

ردة وبني القارئ: ويقل ايبسه ومنها خالف ذلك فإن كانت نوعاً واحدًا خري بني خرص كل شجرة منف
خرص اجلميع دفعة واحدة مث يعرِّف املالك قدر الزكاة وخيريه بني حفظها إىل اجلذاذ وبني التصرف 

الفقراء شركاؤه فيها وضمان حق الفقراء فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر ألن 
ص فإن ادعى غلط فليس عليه أكثر من حقهم منها وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء ابخلر 

الساعي يف اخلرص دعوى حمتملة فالقول قوله بغري ُيني وإن ادعى غلطاً كثريًا ال حيتمل مثله مل يلتفت 
مل خيري ألن الزكاة أمانة فال  إليه ألنه يعلم كذبه فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو

 تصري مضمونة ابلشرط كالوديعة.
كاة خيريَّ بني حفظها إىل اجلذاذ وبني التصرف فيها وضمان حق الفقراء يعين أن الشيخ: إذا عرَّفه ابلز 

يقول إما أن يبقى التمر كما هو إىل اجلذاذ وإما أن تبيعه لكن تضمن مترًا بدله يعين ما هو الزم خيرج 
  الرطب والتمر.من عني

 
 فصل

أكلهما رطبني وخرصهما ممكن القارئ: وخيرص الرطب والعنب حلديث عتاب وألن احلاجة داعية إىل 



لظهور مثرهتما واجتماعها يف أفناهنا وعناقيدها ومل يسمع ابخلرص يف غريمها وال هو يف معنامها ألن 
 الزيتون وحنوه حبه متفرق يف شجره مسترت بورقه.

(2/493) 

 

شيخ: وعلى هذا فال خيرص الزرع من ابب أوىل وعمل الناس اليوم على خرص الثمار والزروع لا
وذلك ألنه وإن كان يف الزرع جهالة لكون احلب مسترتًا ابلقشر لكنه جهالة قريبة ليس جهالة كثرية 

خرص  نوهلذا جيوز بيع احلب يف سنبله مع اشرتاط العلم يف البيع فإذا مل ُينع من ذلك إمجاع فإ
 الزروع كخرص الثمار.

 
 فصل

القارئ: وعلى اخلارص أن يرتك يف اخلرص الثلث أو الربع توسعة على رب املال حلاجته إىل األكل 
منها واإلطعام وألنه قد يتساقط منها وينتاهبا الطري واملارة وقد روى سهل بن أيب حثمة أن النيب صلي 

الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع( رواه أبو  هللا عليه وسلم قال: )إذا خرصتم فخذوا ودعوا
داود وعن مكحول قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث اخلراص قال )خففوا على 

 الناس فإن يف املال العرية والواطئة واألكلة( رواه أبوعبيد.
راد أنه ال خيرص إال الثلثني ملالشيخ: ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل أن اخلارص يدع الثلث أو الربع فهل ا

أو الثالثة أرابع؟ أو أن املعين أن يدع الثلث أي ثلث الزكاة أو الربع ربع الزكاة األقرب هذا وأن 
اخلارص مأمور أبن ال أيخذ الزكاة كلها بل يدع الثلث أو الربع وذلك ألن رب املال قد يكون له 

ا أخذت الزكاة كلها منه لن يبق هلؤالء ذإأقارب وأصحاب ومعارف حيب أن يعطيهم من الزكاة ف
املعارف واألقارب شيء وهذا الذي ذكرانه يؤيده أن األحاديث الصحيحة اليت أصح من هذا 

احلديث قّدر فيها النيب عليه الصالة والسالم العشر أو نصف العشر بدون ذكر حذف شيء منه 
للخارص أن يدع الثلث من أجل أن  يوعلى هذا نقول فيما يسقى بال مؤنة العشر كاماًل لكن ينبغ

يؤديه صاحب الزرع أو الثمر وما يسقى مبؤنة فيه نصف العشر كما جاء يف احلديث فيجب إخراج 
 العشر أو نصفه مث يقال للخارص دع الثلث من الزكاة أو الربع لصاحبها.
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ة واألكلة: أرابب األموال ومن القارئ: فالعرية خنالت يهب رب املال مثرهتا إلنسان والواطئة: السابل
تسب عليهم وإن مل خيرص عليهم ه األكل بقدر ذلك وال حيتعلق هبم فإن مل يرتك اخلارص شيئاً فل

فأخرج رب املال خارصاً فخرص وترك قدر ذلك جاز وهلم أكل الفريك من الزرع وحنوه مما جرت 
 العادة مبثله وال حيتسب عليهم.
زرع إذا استوى الزرع أخذوا سنبالت وفركوها وأكلوها هذا الفريك الشيخ: جرت العادة أن أهل ال
ن أيخذوه وإن مل تؤخذ منهم الزكاة وتؤخذ الزكاة مما بقي وذلك ألن ما فما جرت به العادة فال أبس أ

 جرت به العادة فإنه جيرى على العادة ويسامح فيها.
 

 فصل
العطش أو غريه أو لتحسني بقية الثمرة جاز القارئ: فإذا احتيج إىل قطع الثمرة قبل كماهلا خلوف 

أصل املال وألن حفظ األصل أحظ للفقراء  قطعها ألن العشر وجب مواساة فال يكلف منه ما يهلك
من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك فإن كفى التجفيف مل جيز قطعها وإن مل 

 يكف جاز قطعها كلها.
 )فإن كفى التخفيف( نسخة والتخفيف أقرب للصواب.الشيخ: أان عندي يف املخطوط 

بيب أو زبيبه رديء كاخلمري أو رطب ال جيي منه متر القارئ: وإن كانت الثمرة عنبا ال جييء منه ز 
 جاز )كالربنبا( قطعه.

الشيخ: أان عندي يف اخلطوط ألف بعد الراء )كالربابنا(، هذا معروف نوع من التمر وعلى كل حال 
ُيكن أن يكون مترًا إذا يبس ما ينفع وال يوكل فإذا كان هذا النوع الرطب موجودًا يف يوجد رطب ما 

 فهو الذي أراد املؤلف. البستان
القارئ: قال أبو بكر: وعليه قدر الزكاة يف مجيع ذلك ايبسا وذكر أن أمحد نص عليه وقال القاضي: 

  جنس ماله.ال يلزمه ذلك ألن الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساهتم من غري
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الشيخ: وقول القاضي أصح يعين مثاًل على قول القاضي جيوز أن خيرج رطباً بداًل عن التمر يف هذا 
ة يف العنب الذي ال أييت منه زبيب النخل الذي ال أييت رطبه متراً وكذلك العنب إذا قلنا بوجوب الزكا



 جبيت مواساًة بني الغين والفقري.فإنه جيوز أن خيرج الزكاة عنباً رطباً ألن الزكاة و 
بل اجلذاذ ابخلرص وأيخذ نصيبهم شجرات القارئ: ويتخري الساعي بني مقامسة رب املال الثمرة ق

 الفقراء وبني بيعها للمالك أو لغريه قبل منفردة وبني مقامسة الثمرة بعد جذها ابلكيل ويقسم الثمرة يف
تلفها رب املال فعليه قيمتها ألنه ال يلزمه جتفيفها فأشبه اجلذاذ وبعده ويقسم مثنها يف الفقراء فإن أ

 األجنيب.
ن قبل تعيينها وأما إذا عينها املالك وقال للعامل هذه صدقيت فإنه ال جيوز له أن الشيخ: هذا إذا كا
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن شراء الرجل صدقته( وقال: )إن هذا مثله  يشرتيها بعد ذلك

 لب يقي مث يعود يف قيئه( لكن لو أن العامل قال لرب النخل: القيمة أنفع للفقراء فلنقدرمثل الك
الثمرة كلها بقيمتها فإذا كانت تساوي عشرة آالف وهي مما تسقى مبؤنة فالواجب مخسمائة وإذا كان 

ن جييب ا ال يسقى مبؤنة فالواجب ألف وهذا طيب ال أبس ألنه أحياانً يكون العامل ليس عنده مكامم
رأى العامل ذلك فله أن  فيه التمر واثنياً رمبا يكون الفقراء ال يريدون التمر يريدون املال النقد فإذا
فحينئذ ال يكلف أن  يفعل ومن ذلك ما كان معهودًا عندان اآلن يف أن الرجل يبيع مثرة خنله كله

ك كله فإنك خترج من الثمن يشرتي متراً من السوق ليدفعه للفقراء بل نقول ما دام بعت مثرة خنل
مؤنة فصار خيرج القيمة فيما إذا  نصف العشر إن كان يسقى مبؤنة والعشر كاماًل إن كان يسقى بال

أصلح للفقراء فال أبس طلبها الساعي ولكن هل للساعي طلبها؟ نقول: نعم إذا رأى أن ذلك 
ه ومل يكن عنده إال مثن البستان وكذلك إذا كان ملصلحة املالك حبيث يكون املالك قد ابع بستانه كل

 فنقول ال أبس أن أيخذ العامل الزكاة من القيمة.
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مسألة: بعض العلماء قال إن الرطب الذي ال يتمر والعنب الذي ال يزبب ليس فيه زكاة ألن هذا 
يكون مر يف الرطب وأنه يشبه الفاكهة لكن الفقهاء الذين يرون الوجوب يقولون: هذا أصله أنه يت

 عنب والنادر الحكم له.زبيباً يف ال
 

 السائل: مىت يكون اخلرص؟
 الشيخ: إما قبل أن يتمر إذا بدأ به التمر أو إذا أمتر هنائياً.

 السائل: وإذا بدا صالحه هل خيرص؟



 الشيخ: ال ما يصلح إذا بدأ الصالح ألنه ال ُيكن ضبطه.
 

 فصل
ومن احلبوب إال مصفى ألنه وقت  ن مثرته إال ايبساوز إخراج الواجب مالقارئ: وما عدا ذلك ال جي

الكمال وحالة االدخار، فإن كان نوعاً واحدًا أخرج عشره منه جيداً كان أو رديئا ألن الفقراء مبنزلة 
الشركاء فيه وإن كان أنواعاً أخرج لكل نوع حصته لذلك وال جيوز إخراج الرديء عن اجليد وال يلزم 

يف هذا ألنه ال حيتاج إىل تشقيص وقال أبو احلطاب: إن  ا ذكران وال مشقةاجليد عن الرديء ملإخراج 
شق ذلك لكثرة األنواع واختالفها أخذ من الوسط وإن أخرج رب املال اجليد عن الرديء جاز وله 

 ثواب الفضل ملا ذكران يف السائمة.
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خيرج من كل نوع حبصته فإذا قدران أن  الشيخ: أراد املؤلف رمحه هللا كيف خيرج زكاة الثمار فقال إنه
خيرج من الربحي وحدها زكاهتا ومن  فيه شقراء وفيه أم احلمام فإنه جيب أنهذا البستان فيه برحي و 

الشقراء وحدها زكاهتا ومن أم احلمام كذلك حىت لو كانت خنلة واحدة من نوع فإنه خيرج زكاهتا منها 
العلم أنه إذا كثرت األنواع وشق أن خيرج من كل نوع  هذا هو املشهور من املذهب وقال بعض أهل

يلزمه إخراج الطيب وال جيزئه إخراج الرديء وهذا زكاته فإنه خيرج من الوسط فال خيرج الطيب وال 
القول ال شك أنه أقرب إىل الصواب من األول وأما ما يفعله بعض الناس عندان جتد البستان مثانني 

عشرين يف املائة من النوع الرديء فيخرج الزكاة من النوع الرديء فهذا يف املائة من النوع اجليد و 
ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن تـمْغمِّضموا حرام وال جتزئه الزكاة لقول هللا خِّ ْنهم تـمْنفِّقموَن َوَلْستمْم آبِّ  تعاىل: )َوال تـََيمَّمموا اخْلَبِّيَث مِّ

من القيمة قدر قيمة كل البستان رديئه  فِّيهِّ( والسالمة من هذا كله أن خيرج من القيمة ألنه إذا أخرج
 وجيده مث أخرج من القيمة وبذلك تربأ الذمة.

 فصل
ا الزيتون فإن مل يكن ذا زيت أخرج عشر حبه وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز  القارئ: فأم

كسائر احلبوب وإن أخرج زيتاً كان أفضل ألنه يكفي الفقراء مؤنته وخيرجه يف حال الكمال 
 ر.واالدخا

 



 فصل
 يف ماله.القارئ: وجيوز لرب املال بيعه بعد وجوب زكاته ألن الزكاة إن كانت يف ذمته مل ُينع التصرف 

 الشيخ: ونسخة يف املخطوطة )مل متنع(.
القارئ: كالدين وإن تعلقت ابملال لكنه تعلق ثبت بغري اختياره فلم ُينع التصرف فيه كأرش اجلناية 

 املشرتي ويلزمه إخراجها عما تلزمه لو مل يبعه.فإن ابعه فزكاته عليه دون 
 الشيخ: يلزمه يعين اإلخراج.

 
 فصل
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القارئ: وجيتمع العشر واخلراج يف كل أرض فتحت عنوة، اخلراج يف رقبتها والعشر يف غلتها ألن 
فارة قني فيجتمعان كالكاخلراج مؤنه األرض فهو كاألجرة يف اإلجارة وألهنما حقان جيبان ملستح

 تل الصيد اململوك على احملرم.والقيمة يف ق
وقال اخلرقي: يؤدي اخلراج مث يزكي ما بقي ألن اخلراج دين يف مؤنة األرض فأشبه ما استدانه لينفقه 

 على زرعه وقد ذكران فيما استدانه رواية أخرى: أنه ال حيتسب به فكذلك خيرَّج هاهنا.
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كاة أو ال ُينع؟ وسبق أن يف ذلك ثالثة قول أبن الدين ُينع وجوب الز الشيخ: ولعل هذا مبين على ال
من فرق بني األموال الظاهرة أقوال للعلماء، منهم من قال: ُينع ومنهم من قال: ال ُينع ومنهم 

واألموال الباطنة، لكن ماهو اخلراج؟ إذا فتحت البالد عنوة فإن اإلمام خيري فيها بني أن يقسمها بني 
وبني أن يوقفها على املسلمني ويضرب عليها خراجاً مستمرًا تؤخذ ممن هي يف يده والثاين الغامنني 

ين مل يوجدوا اآلن هلم حق فيها وعلى هذا فإذا فتحوا فعله عمر رضي هللا عنه قال: ألن املسلمني الذ
 -رع هذه املزا -أرضاً عنوة يعين ابلسيف والقوة غنموا األراضي ألن األراضي تكون للمسلمني 

فتبقى األرض إذا ضرب عليها اإلمام خراجاً أبن قال مثالً كل كيلو عليه مائة رايل كل سنة هذا هو 
ية عشر وخراج العشر الذي هو الزكاة واخلراج الذي هو حق بيت اخلراج فيجتمع يف األرض اخلراج



ال هللا تعاىل: )َوَمْن املال وضرب مثالً لذلك ابلصيد اململوك إذا قتله احملرم فإن عليه اجلزاء كما ق
( فإذا قتل املسلم غزاالً لشخص دًا َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ فالغزال من الصيد  قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـَعمِّّ

احملرم فيحرم على احملرم أن يقتلها والغزال لشخص مالك هلا نقول جيب يف هذه الغزال اجلزاء حق هلل 
حٌق لآلدمي فاجتمع فيها ضماانن ولو قتلها خطأً فعليه قيمتها ملالكها وليس  وجتب القيمة أو املثل

(.عليه جزاء لقوله تعاىل: )َوَمْن قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـ  دًا َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ  َعمِّّ
 

 فصل
ألهنم من غري أهل  القارئ: وجيوز ألهل الذمة شراء األرض العشرية وال عشر عليهم يف اخلراج منها

الزكاة فأشبه مالو اشرتوا سائمة ويكره بيعها هلم لئال يفضي إىل إسقاط الزكاة وعنه: ُينعون شراءها 
اخلالل وصاحبه فعلى هذا إن اشرتوها ضوعف العشر عليهم كما لو اجتروا إىل غري لذلك اختارها 

 بلداهنم ضوعف عليهم ما يؤخذ من املسلمني.
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ول أنه ال عشر عليهم ألن الزكاة يمغّلب فيها جانب العبادة بدليل قول النيب صلى لظاهر األالشيخ: ا
ول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل ملا بعثه إىل اليمن قال )فليكن أ

سة صلوات يف كل هللا وأن حممدًا رسول هللا فإن هم أجابوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخ
يوم وليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم صدقة( فدل ذلك على أن الزكاة 

م الزكاة كيف أنخذ منهم الزكاة وهم مل يسلموا غلب فهؤالء أهل الذمة ال أنخذ منهعبادة فت
 فالصواب املذهب يف هذه املسألة وأن عليهم اخلراج وليس عليهم الزكاة.

 لفص
القارئ: ويف العسل العشر ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ًة من أوسطها رواه أبو عبيد، وعن من قَِّرب العسل من كل عشر قرب قربوسلم كان يؤخذ يف زمانه 
و داود ابن عمر قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )يف العسل يف كل عشر قرب قربة( رواه أب

والرتمذى وقال الرتمذى: يف إسناده مقال وال يصح يف هذا الباب عن النيب صلى هللا عليه وسلم كبري 
مائة رطل كذلك ذكره العلماء يف تقرير القرب ا أن يكون نصابه عشر قرب والقربة شيء ومقتضى هذ

ل: يف عشرة أفراق فرق مث اليت قدروا هبا يف القلتني وقال أصحابنا: نصابه عشرة أفراق ألن الزهري قا



 اختلفوا وقال ابن حامد والقاضي يف اجملرد: الَفَرق ستون رطال وحكي عن القاضي أنه قال: الفرق
 هل العربية الفرق الذي هو ثالثة آصع وهو ستة عشر رطال.ستة وثالثون رطال واملشهور عند أ
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ل زكاة أو ال؟ واآلاثر املذكورة عن النيب الشيخ: هذه املسألة فيها خالف بني العلماء هل يف العس
أخذ العشر لكن هل أخذه  يه وسلم فيها نظر لكن قد صح عن عمر رضي هللا عنه أنهصلى هللا عل

على أنه زكاة أو على أن صاحب العسل أراد عمر أن أيخذ منه هذا بسبب غري الزكاة؟ واالحتياط 
ر والزروع إذ أن الكلفة فيه يسرية ليس على بال شك أن يزكى العسل ألنه يشبه اخلارج من الثما

 اإلنسان إال أن جيمع حناًل وحيصد منه العسل.
 

 الفضةابب زكاة الذهب و 
القارئ: وهي واجبة لقول هللا تعايل: )َوالَّذِّيَن َيْكنِّزموَن الذََّهَب َواْلفِّضََّة َوال يـمْنفِّقموهَنَا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ 

ْرهمْم بَِّعَذاٍب أَ   لِّيٍم( وملا نذكره من النصوص وألهنما معدَّان للنماء فأشبها السائمة.فـََبشِّّ
ْرهمْم بَِّعَذاٍب أَلِّيٍم( الشيخ: قوله تعاىل: )َوالَّذِّيَن يَ  ْكنِّزموَن الذََّهَب َواْلفِّضََّة َوال يـمْنفِّقموهَنَا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فـََبشِّّ

وأعظم ما ينفق يف سبيل هللا من األموال هو الزكاة معىن كنزها فسرته اآلية أن ال ينفقها يف سبيل هللا 
ْرهمْم بَِّعَذاٍب أَلِّيٍم( اقرتنت الفاء ابخلرب ألن )الذين( اسم موصول يشبه الشرط يف العموم   وقوله: )فـََبشِّّ

كقول النحويني يف مثاهلم: الذي أيتيين فله درهم واألصل الذي أيتيين له درهم، لكن ملا أشبه 
 يف عمومه جاز اقرتان اخلرب ابلفاء. املوصول اسم الشرط

عشرون مثقاال ملا روى القارئ: وال زكاة إال يف نصاب ونصاب الَورِّق مائتا درهم ونصاب الذهب 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ليس يف أقل من عشرين 

أبو عبيد واالعتبار بدراهم اإلسالم اليت َوْزنم   مثقااًل من الذهب وال أقل من مائيت درهم صدقة( رواه
 كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغري خالف
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الشيخ: فتكون مئتا الدرهم ابملثاقيل مائة وأربعني مثقااًل ألن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل أما 
إن مائتا درهم مائة  إذا كانت عشرون دينارًا فهي عشرون مثقااًل وإذا قلناالداننري فكل دينار مثقال ف

 ت مخسمائة ومخسة وتسعون غراماً.وأربعون مثقااًل فهي يف الغراما
القارئ: فإن نقص النصاب كثريا فال زكاة فيه للحديث ولقوله صلى هللا عليه وسلم )ليس فيما دون 

ال زكاة ا وإن كان يسريا كاحلبة واحلبتني فظاهر كالم اخلرقي مخس أواٍق صدقة( واألوقية أربعون درمه
 ألن هذا ال يضبط فهو كنقص احلول ساعة أو ساعتني. فيه للخرب وقال غريه من أصحابنا: فيه الزكاة

الشيخ: والظاهر أن قول اخلرقي هو الصواب ما دام الشرع قد قدره فلنرجع إىل تقديره ألن احلبة أو 
 .نهما كثرياً فالصواب أن التقدير حتديد وليس تقريباً احلبتني قد يكون مث

ألهنما جنسان اختارها أبو بكر وفّرق بينهما القارئ: وال يضم الذهب إىل الفضة يف إكمال النصاب 
وبني احلبوب الختالف نصاهبما واتفاق نصاب احلبوب وعن أمحد رضي هللا عنه أنه يضم ألن 

 مقاصدمها متفقة فهما كنوعي اجلنس.
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فضة يف تكميل النصاب إال يف أموال الصيارفة الشيخ: الصحيح األول أن الذهب ال يضم إىل ال
ل ذلك رجل ملك مائة وذلك ألن أموال الصيارفة يعدوهنا للتجارة فالذهب والفضة عروض جتارة مثا

درهم وعشرة داننري هل عليه زكاة؟ إن قلنا ابلضم فعليه زكاة ألنه ملك نصف نصاب من الذهب 
كاة عليه ألنه مل ُيلك نصاابً من الفضة وال نصاابً ونصف نصاب من الفضة وإن قلنا بعدم الضم فال ز 

نصاب وعندها دراهم تبلغ من الذهب وهذا أييت يف احللي إذا كان امرأة عندها حلي يبلغ نصف 
نصف نصاب فهل عليها أن تزكي حليها؟ إن قلنا ابلضم وجب أن تزكيه ألن جمموعهما نصاب وإن 

ه ال ضم بدليل أن الشعري ال يضم إىل احلنطة مع أن قلنا بعدم الضم فال زكاة عليها والراجح أن
بعضها إىل بعض ألن اجلنس مقاصدمها واحدة كلها طعام وأما أنواع احلنطة وأنواع الشعري فيضم 

واحد إذًا القول الراجح أنه ال يضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب لدليلني أثري ونظري أما 
أن الفضة إذا مل تبلغ كذا فال زكاة فيها والذهب إذا مل يبلغ كذا األثري فإن األحاديث كلها تدل على 

وٍق من الفضة )ليس فيما دون عشرون ديناراً فال زكاة فيه )ليس فيما دون مخس أوٍق صدقة( يعين أ
صدقة( والداننري هي الذهب فإذا أخذان هبذا العموم فال فرق أن يكون عنده من اجلنس اآلخر أو 

نظري أن يقال كما ال يضم الرب إىل الشعري يف تكميل النصاب فكذلك ال يضم ال، وأما الدليل ال



 الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب.
لصيارفة مستثناة ألن أموال الصيارف عروض جتارة الصرييف عنده ذهب وفضة لو سألته وأموال ا

 ملاذا؟ لقال: ألين أريد أن أجتر.
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إىل صاحبه ألن الزكاة تتعلق فيحسب كل واحد من نصابه مث يضم القارئ: ويضم أحدمها إىل اآلخر 
ذلك أحظ للفقراء فيقّوم األعلى أبعياهنا فال تعترب قيمتها كسائر األموال وعنه: تضم ابلقيمة إن كان 

منهما ابآلخر فإذا ملك مائة درهم وتسعة داننري قيمتها مائة درهم وجبت زكاهتا مراعاًة للفقراء وجيب 
 على النصاب حبسابه ألنه يتجزأ من غري ضرر فأشبه احلبوب. يف الزائد

أو ابألجزاء الصحيح أنه الشيخ: يعين إذا قلنا ابلضم وهو قول مرجوح كما عرفتم فهل يضم ابلقيمة 
يضم ابألجزاء ال ابلقيمة إال إذا كانت عروضاً فيضم ابلقيمة مثال ذلك عنده نصف نصاب من 

ه يبلغ نصف نصاب من الفضة ابلقيمة فهل عليه زكاة؟ على الفضة وربع نصاب من الذهب لكن
كاة والصواب أنه ابألجزاء ما اخلالف إذا قلنا الضم ابألجزاء فال زكاة عليه وإن قلنا ابلقيمة فعليه الز 

مل يكن للتجارة ومن عنده نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب 
ئة درهم( وربع النصاب من الذهب الذي عنده يساوي مائة من الفضة )نصف نصاب من الفضة ما

اة وإن قلنا يضم درهم فهل يكمل النصاب بذلك؟ على اخلالف وإذا قلنا إنه يضم ابألعيان فال زك
 ابلقيمة فعليه الزكاة فصار عندان اآلن ثالث مراتب:

ضم إال يف أموال أواًل: هل يضم الذهب إىل الفضة يف تكملة النصاب يف ذلك خالف والراجح ال 
 الصيارفة ألهنا جتارة.

قال يعترب  اثنياً: إذا قلنا ابلضم فهل يضم ابعتبار القيمة أو ابعتبار األعيان ففي هذا خالف فبعضهم
القيمة وبعضهم قال: يعترب العني وهذا هو الصواب يعين إذا قلنا ابلضم واملثال كما ذكرت لكم رجل 

ه ربع نصاب من الذهب لكنه يساوي مائة درهم فإن قلنا عنده مائة درهم هذه نصف نصاب وعند
ألنه ليس عنده إال نصف  الضم ابلقيمة صار عنده مائتا درهم فيها الزكاة وإذا قلنا ابألعيان فال زكاة

 نصاب وربع نصاب يعين ثالثة أرابع نصاب فال تلزمه الزكاة.
 السائل: النقود الورقية هل تضم إىل الذهب والفضة؟
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الشيخ: النقود الورقية نعتربها فضة ألنه مكتوب عليها رايل أو مخسة رايالت أو عشرة رايالت أو 
 مخسني رايل أو مائة رايل أو مخسمائة رايل فهي تعترب ملحقة ابلفضة.

 فصل
القارئ: والواجب فيها ربع العشر لقوله صلى هللا عليه وسلم )يف الرِّقة ربع العشر( رواه البخاري 

الدراهم املضروبة فيجب يف املائتني مخسة دراهم ويف العشرين مثقاالً نصف مثقال وخيرج عن  والرقة: 
نواع واختالفها جليد وعن كل نوع من جنسه إال أن يشق ذلك لكثرة األكل واحد من الرديء وا

فيؤخذ من الوسط كما ذكران يف املاشية وإن أخرج اجليد عن الرديء كان أفضل فإن أخرج رديئاً عن 
 جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل ألنه ال راب بني العبد وسيده.

يئة  فالزكاة حق هلل عز وجل فإذا زاد عن الدراهم الردالشيخ: ال راب بني العبد وسيده يعين بذلك هللا
 من جنسها فال حرج.

اج جيده القارئ: وقال القاضي: هذا يف املكسرة عن الصحيحة أما املبهرجة فال جيزئه بل يلزمه إخر 
وال يرجع فيما أخرجه هلل تعاىل ويف إخراج أحد النقدين عن اآلخر روايتان بناء على ضم أحدمها إىل 

 ر.اآلخ
 

ذهب فعلى كالم املؤلف ال خترج من الدراهم ألن الشيخ: هذه مثاًل إذا كان عند امرأة حلي من ال
ذا قلنا ابلضم فإهنما يكوانن كنقد الدراهم انئبة مناب الفضة وإخراج الفضة عن الذهب ال جيوز إال إ

 أن عندها أربعني واحد لكن الصحيح عدم الضم فيبقى النظر اآلن امراة عندها حلي نقول إذا قدران
ماذا خترج؟ خترج سوارًا واحداً وال خترج القيمة لكن أحياانً ال ُيكنها سوارًا متساوية القيمة والوزن ف

شيء منفصل بعضه عن بعض بقدر الزكاة فحينئذ  أن خترج من الذهب وذلك ألنه ليس عندها
ضة وهذا هو الذي عليه العمل نضطر إىل إخراج القيمة فتقدر احللي بقيمته من الفضة وخترج من الف

 اآلن.
مشغوشاً منهما فال زكاة فيه حىت يبلغ قدر الذهب والفضة نصااب فإن شك يف  القارئ: ومن ملك

 يستظهر وخيرج ليسقط الفرض بيقني.بلوغه خرّي بني سبكه ليعرف وبني أن 
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الشيخ: بناًء على ما سبق يف عرفهم من أن النقود أو الذهب والفضة قد يغش ويدخل فيه شيء 
ر مثانية عشر وعيار ليس منه أما اآلن واحلمد هلل فاألمور منضبطة وال فيها غش يعرف الذهب عيا

 واحد وعشرين كلها معروفة.
 

 فصل
وامل املاشية ة يف اجلواهر والآليلء ألهنا معدة لالستعمال فأشبهت ثياب البذلة وعالقارئ: وال زكا

 وأما الفلوس فهي كعروض التجارة جتب فيها زكاة القيمة.
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الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا: )وال جتب الزكاة يف اجلواهر والآليلء( واألملاس وأشباه ذلك هذا 
ال فأشبهت ثياب البذلة( بل حيح وهو قوله: )ألهنا معدة لالستعماحلكم صحيح لكن التعليل غري ص

التعليل الصحيح ألنه مل يرد إجياب الزكاة فيها واألصل براءة الذمة وأما التعليل الذي ذكره فهو 
منتقض فها هو احللي جتب فيه الزكاة مع أنه معد لالستعمال فالصواب أن يقال: ال جتب الزكاة يف 

مة وأما قوله: )عوامل املواشي( يريد بذلك اإلبل جياب الزكاة فيها واألصل براءة الذهذا ألنه مل يرد إ
العوامل اليت يعدها الناس للحمل حيملون األمتعة عليها أو البقر واإلبل اليت يعدوهنا للحرث هذه ما 

موجود  فيها زكاة ألن من شرط وجوب الزكاة السوم والسوم يف العوامل واحلرااثت وما أشبه ذلك غري
ماشية عوامل ولكنها تعيش على الرعي وجبت فيها الزكاة فالعلة يف  وهلذا لو قدر أن إنسان عنده

العوامل ال ألهنا استعلمت لكنه ألنه فقد شرط من شروط الزكاة وهو السوم والسوم هو الرعي وأما 
وس: يعين القروش يعين الفلوس فيقول املؤلف: )إهنا كعروض التجارة جتب فيها الزكاة يف القيمة( الفل

 من غري الذهب والفضة هذا كعروض التجارة وهلذا قال الفقهاء رمحهم هللا: إن الفلوس النقد املعدين
عروٌض مطلقا وإن كانت نقداً مستعماًل لكنها عروض ما فيها راب وما فيها زكاة ما مل تعد للتجارة 

ون ة لكن الناس يتعامل هبا كما يتعاملويشبه الفلوس األوراق النقدية ألهنا ليست ذهباً وال فض
ابلذهب والفضة وهذا حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا هل األوراق النقدية تلحق ابلنقد أو تلحق 
ابلفلوس وقد ألف بعض املعاصرين كتاابً أمساه )إقناع النفوس إبحلاق أوراق األانوط بعملة الفلوس( 

ا مل تعد للتجارة لكن هذا جيري فيها الراب وليست فيها زكاة موانتصر هلذا انتصارًا كبرياً وعليه فال 



القول يف نظري ضعيف والصواب أن فيها الزكاة وأنه جيري فيها راب النسيئة دون راب الفضل وهل 
 جيوز أن خيرج الزكاة من عني الفلوس؟ يقول املؤلف جتب فيها
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فكذلك ال خيرج من الفلوس لكن عمل الناس  زكاة القيمة فال خيرج منها كما ال خيرج من العروض
طون الزكاة على قرش ملا كان الناس ليس عندهم من الدنيا ما عندهم اليوم كانوا يع خالف ذلك

وقرشني يعطون الفقري قرشاً وقرشني ويفرح هبذا واآلن لو تعطي الفقري رايالً رده عليك بل البعض يرد 
ائتني وإال ما يقبل، وأان أدركت أن الناس يعطون القرش عليك اخلمسني راياًل حىت تعطيه مائة أوم

 الواحد من الزكاة ويقبله الفقري.
الذهب والفضة فهو فلوس وموجود اآلن رايالت معدنية هلواتف العملة هي مسألة: كل نقد ليس من 

 نقد مبعىن أن الناس يتعاملون هبا كما يتعاملون ابلنقدين الذهب والفضة.
 

 فصل
لك مصوغاً من الذهب والفضة حمرماً كاألواين وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق القارئ: ومن م

الدواة واحملربة واملقلمة والسرج واللجام وأتزير املسجد ففيه وحنوه وخامت الذهب وحلية املصحف و 
 الزكاة ألن هذا فعل حمرم فلم خيرج به عن أصله.

الفضة وخامت الرجل من الفضة وحلية سيفه فإن كان مباحاً كحلية النساء املعتادة من الذهب و 
 أو نفقٍة أو كراٍء ففيه ومحائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة وكان معدًا لتجارةٍ 

 الزكاة ألنه معد للنماء فهو كاملضروب.
يف وإن أعد للبس والعارية فال زكاة فيه ملا روى جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ليس 

احللي زكاة( وألنه مصروف عن جهة النماء إىل استعمال مباح فلم جتب زكاته كثياب البذلة وحكى 
 ه: أن فيه الزكاة لعموم األخبار.ابن أيب موسى عن

 الشيخ: املصوغ من الذهب والفضة ينقسم إىل أقسام:
ان هذا حمرم ألنه ال األول: احملرم ففيه الزكاة على كل حال مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعب

 جيوز لبس هذا أو يكون عليها قالدة على شكل أسد هذه حمرمة وفيها الزكاة أو يكون للرجل خامت
 من ذهب هذا حمرم ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
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يعه الثاين: أن يكون معدًا للنفقة والتجارة والكراء ففيه الزكاة أيضاً فمثاًل امرأة عندها حلي تتجر به تب
ض التجارة ال ختتص مبال دون مال كل ما وتشرتي يف احللي هذا فيه الزكاة ألنه عروض جتارة وعرو 

أعد للتجارة ففيه الزكاة أو أعدته للنفقة مبعىن أن عندها حلياً كلما احتاجت ابعت منه وأنفقت على 
س احللي لعرس أو غريه نفسها ففيه الزكاة أو أعدته للكراء تكريه الناس كلما احتاجت النساء إىل لب

 أجرَّته إايهن ففيه الزكاة.
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الثالث: أن يكون لالستعمال اجملرد املباح يعين أن امرأة عندها حلي تستعمله وهو مباح ليس حمرماً 
فال زكاة فيه ألنه معد وليس فيه إسراف وال خروج عن العادة وال صور حيوان وال غري ذلك 

لغت قيمتها فليس عليه ة يعين كما لو لبس اإلنسان ثياابً فالثياب مهما بلالستعمال فهو كثياب البذل
فيها زكاة وكفراش البيت وكالسيارة وما أشبه ذلك كل هذه ليست فيها زكاة واحللي مثلها يستعمل 

نده مشاحل للزينة يستعملها فال زكاة فيها للزينة فكما أن الرجل لو كان عنده ثياب للزينة أو كان ع
عد لالستعمال إذا كان حالاًل ليس حراماً لي املرأة هذا وجه قولنا إنه ال زكاة يف احللي املفكذلك ح

لكن قال ابن قدامة يف الكايف: حكى ابن أىب موسى عنه أي عن اإلمام أمحد: أن فيه الزكاة لعموم 
اذا مل تذكر الذهب والفضة عامة ما فيها تفصيل فإن قال قائل ملاألخبار فاألخبار الواردة يف زكاة 

إىل التعليل وهو قوله )ليس يف احللي زكاة(؟ فاجلواب أننا  احلديث الذي استدل به املؤلف بل ركنت
عدلنا عنه ألن هذا احلديث ال يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وما مل يصح فال جيوز االستدالل 

جتب فليس على إطالقه فال وال منعكس إذ أن احللي قد جتب فيه الزكاة وقد ال به وهو غري مطرد 
رواية الثانية عن أمحد ففيه زكاة أي يف احللي والدليل عموم األخبار مثل يصح االستدالل به أما ال

َّللَِّّ( فالبد أن ينفق الذهب قوله تعاىل: )َوالَّذِّيَن َيْكنِّزموَن الذََّهَب َواْلفِّضََّة َوال يـمْنفِّقموهَنَا يفِّ َسبِّيلِّ ا
ز هلا ومثل قوله صلى هللا على حسب ما جاءت به الشريعة فإن مل يفعل فهو كان والفضة يف سبيل هللا

عليه وسلم )ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له 
وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت يف يوم  صفائح من انر وأمحي عليها يف انر جهنم فيكوى هبا جبينه 



ما إىل اجلنة وإما إىل النار( وهذا سني ألف سنة حىت يقضى بني العباد مث يري سبيله إكان مقداره مخ
 وعيد عظيم شديد ومعلوم أن املرأة اليت
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عندها حلي صاحبة ذهب أو فضة إن كان حلياً من الذهب فهو ذهب وإن كان حلياً من الفضة فهو 
نة خبصوص احللي موم؟ مث إنه قد وردت السفضة فهي صاحبة ذهب وفضة فما الذي أخرجها من الع

أبحاديث صحيحة مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )أن امرأة أتت النيب صلى هللا 
عليه وسلم ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هلا: أتودين زكاة هذه؟ فقالت: ال. قال: 

هللا عليه وسلم وقالت: وألقتهما إىل النيب صلى أيسرك أن يسورك هللا هبما سوارين من انر؟ فخلعتهما 
مها هلل ورسوله( وهذا نص يف عني املسألة أي يف مسألة النزاع والنص يف مسألة النزاع حاكم لقوله 

َّللَِّّ َواْليَـ  تمْم تـمْؤمِّنموَن ابِّ رِّ( وال شيءتعاىل: )فَإِّْن تـََنازَْعتمْم يفِّ َشْيٍء فـَرمدُّوهم إِّىَل اَّللَِّّ َوالرَّسمولِّ إِّْن كمنـْ  ْومِّ اآْلخِّ
يعارضه وقد قال ابن حجر رمحه هللا عن هذا احلديث: إنه أخرجه الثالثة وإسناده قوي وقال الشيخ 

عبد العزيز بن ابز: إن إسناده صحيح وله شواهد من حديث أم سلمة وغريها فعلى هذا يكون القول 
عليه كتاب يس لنا أن نتجاوز ما دل الراجح يف هذه املسألة وجوب زكاة احللي من الذهب والفضة ول

هللا يف ظاهر عمومه وال ما دلت عليه السنة النبوية يف عمومها وخصوصها ألننا مسؤولون عن ذلك 
 وأما القياس الذي ذكره املؤلف فهو قياس ابطل:

 أواًل: أنه قياس يف مقابلة النص والقياس يف مقابلة النص فاسد االعتبار ال يؤخذ به.
اإلنسان لو مجع ثياابً كثرية يعدها للنفقة فإنه ال جتب فيها الزكاة  قياس غري مطرد بدليل أن اثنياً: أنه

لكن لو أعدت املرأة احللي للنفقة وجبت فيها الزكاة واملقيس جيب أن يكون موافقاً للمقيس عليه 
الزكاة ولو كان أيضاً ولو كان عند اإلنسان ثياب كثرية يؤجرها أو إبل كثرية يؤجرها فإنه ليس فيها 

 أة حلي من الذهب أوالفضة تؤجره لوجبت فيه الزكاة فإذًا ال قياس.عند املر 
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اثلثاً: أن نقول إن الثياب وما أشبهها األصل فيها عدم الزكاة األصل فيها أهنا ليست فيها زكاة 
ذا األصل خيرج عن ه ال ُيكن أنوالذهب والفضة األصل فيها الزكاة ومادام األصل فيها الزكاة فإنه 



إال بدليل فتبني هبذا أن القياس ال يصح ال طردًا وال عكساً وألنه يف مقابلة النص فال يلتفت إليه 
فالصحيح الذي تربأ به الذمة ويسلم به اإلنسان من العقوبة أن خيرج الزكاة من احللي واحلمد هلل 

ها كلما احتاجت ابعت تلبسه لكن دها حلي الاألمر واسع وإنك لتعجب أن تكون امرأة فقرية عن
وأكلت إلنقاذ نفسها وامرأة عندها من احللي الشيء الكثري للتزين به والتزين أمر كمايل نقول: األوىل 

عليها الزكاة والثانية ليس عليها زكاة أيهما أحق أن تسقط عنها الزكاة؟ األوىل ألن األوىل أعدته 
الزكاة ألسقطنا عن األوىل دون الثانية ومن  أن نسقط ل فلو أردانللضرورة وهذه إمنا أعدته للكما

قال بعدم الوجوب يسقط عن الثانية دون األوىل وهذا القول أعين وجوب زكاة احللي كما أنه مقتضى 
النص فهو قول أكثر العلماء ألن مذهب أيب حنيفه رمحه هللا وجوب الزكاة فيه والعامل اإلسالمي وال 

الفة لبين عثمان ال شك أن العامل اإلسالمي أكثره على  كانت اخلالوسطي حني سيما يف القرون
 مذهب أيب حنيفة ال سيما يف شرق أسيا ومشاهلا فليس القول هذا غريباً وال شاذًا وال اندراً.

 فصل
القارئ: وال فرق بني كثري احللي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده وقال ابن حامد: إن بلغ حلي 

وفيه الزكاة ألن جابرًا قال: إن ذلك لكثري وألنه سرف مل جتر العادة به فهو حمرم  ألف مثقال املرأة
 فأشبه ما لو اختذت حلي الرجال.

 
 فصل

القارئ: فإن انكسر احللي كسرًا ال ُينع اللبس فهو كالصحيح إال أن ينوي ترك لبسه وإن كان كسراً 
 ة.ُينع االستعمال ففيه الزكاة ألنه صار كالنقر 

س التجارة أو الكراء انعقد عليه حول الزكاة من حني نوى ألن الوجوب األصل حبلي اللب ولو نوى
 فانصرف إليه مبجرد النية كما لو نوى مبال التجارة القنية.
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الشيخ: سبحان هللا ولو كان عنده ثياب كثرية أعدها للبس مث نواها للتجارة هل تكون للتجارة؟ ال 
 اس منه.هب وهذا أيضاً يدل على تناقض القياس الذي قتكون للتجارة على املذ
 السائل: ما معىن النقرة؟

 الشيخ: النقرة القطعة من الذهب.



مسألة: قول هللا تعاىل: )خمْذ مِّْن َأْمَواهلِِّّْم( هذا ليس مرادًا به العموم ابالتفاق ألنه عام أريد به اخلاص 
عبده  صلى هللا عليه وسلم: )ليس على املسلم يف وهلذا ال جتب الزكاة يف الثياب كما قال رسول هللا

 وال فرسه صدقة( وهذا ابإلمجاع.
 السائل: ابرك هللا فيك إذا أعد احللي للكراء هل خترج الزكاة من نفس احللي أو ما جلبه من مال؟

الشيخ: على قول من يقول: إن الزكاة جتب يف عني املال يعين جيب إخراجها من عني املال جتب من 
 القول الراجح أنه يكفي اإلخراج من القيمة.لي أو من الذهب إن كان من غري احللي ولكن احل
 

 فصل
القارئ: ويعترب النصاب يف املصوغ ابلوزن لعموم اخلرب فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة حمرمة 

ر ربع عشره يف فال عربة بزايدة القيمة ألهنا معدومة شرعا وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قد
ة هاهنا لغري حمرم فأشبه زايدة قيمته لنفاسة جوهره فإن أخرج ربع عشره زنته وقيمته ألن زايدة القيم

مشاعاً جاز وإن دفع قدر ربع عشره وزاد يف الوزن حبيث يستواين يف القيمة جاز ألن الراب ال جيري 
قص قيمته وإن كان يف احللي جواهر ها هنا وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسوراً مل جيز ألنه ين

ان للتجارة قوم مجيعه وإن كان لغريها فال زكاة فيها ألهنا ال زكاة فيها منفردة فكذلك مع وآليلء وك
 غريها.
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الشيخ: يعترب النصاب يف املصوغ ابلوزن ال ابلقيمة فمثاًل إذا كان هذا الذهب يزن عشرين ديناراً فهو 
ه الزكاة؟ نعم جتب فيه الزكاة ن دينارا ال تساوي مائيت درهم هل جتب فينصاب لكن هذه العشرو 

وذلك ألن املعترب الوزن ال القيمة ولو كان عنده ما وزنه عشرون دينارًا وقيمته أربعمائة درهم يعين 
أكثر من النصاب ابلضعف فهل خيرج عن أربعمائة درهم أو عن عشرين دينارًا اجلواب األول إال إذا  

 ل التجارة العربة بقيمته.تجارة فإنه إذا كان للتجارة يقوم ألن ماكان لل
 السائل: ما معين قوله )فإن كان يف احللي جواهر وآليل(؟

الشيخ: معىن )إذا كان احللي فيه جواهر( يعين خوامت فيها فصوص أو أسورة فيها أيضاً فصوص فإن  
ألن الفصوص للتجارة وإن كان لغري كان للتجارة قوم مبا يساوي ومن مجلته قيمة هذه الفصوص 

 ة فال زكاة يف هذه الفصوص ألهنا مما ال زكاة يف أصله فال زكاة فيه إذا كان تبعاً لغريه.التجار 



فإذا قال قائل: املؤلف يرى أنه ال زكاة يف احللي قلنا: نعم لكن املؤلف يرى أن احللي املعد للكراء 
 كاة.كاة ويرى أن احللي املعد للنفقة فيه الز فيه الزكاة ويرى أن احللي احملرم فيه الز 

 
 ابب زكاة املعدن

القارئ: وهو ما استخرج من األرض مما خلق فيها من غري جنسها كالذهب والفضة واحلديد 
والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل واملغرة وأشباهها والقار والنفط والكربيت وحنوها فتجب 

اأْلَْرض( وروى اجلوزجاين إبسناده عن بالل بن ىل: )َوممَِّّا َأْخَرْجَنا َلكمْم مَِّن فيها الزكاة لقول هللا تعا
احلارث املزين )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة( وقدرها ربع العشر 

 ة.ألهنا زكاة يف األمثان فأشبهت زكاة سائر األمثان أو تتعلق ابلقيمة أشبهت زكاة التجار 
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الشيخ: ما ذكره املؤلف رمحه هللا من املعادن وأن فيه الزكاة مطلقا فيه نظر والصواب أن املعادن إن  
يها الزكاة كمعادن الذهب والفضة وإذا كانت مما ال زكاة فيه كالنحاس واحلديد كانت مما فيه الزكاة فف

أعدها للتجارة وجبت فيها الزكاة على أهنا  والنفط وغريها فإنه ال زكاة فيها ما مل يعدها للتجارة فإن
 عروض جتارة.

لن يعترب له حول  القارئ: وال يعترب هلا حول ألنه يراد لتكامل النماء وابلوجود يصل إىل النماء ف
كالعشر ويشرتط هلا النصاب وهو مائتا درهم من الورق أو عشرون مثقااًل من الذهب أو ما قيمته 

 عليه وسلم: )ليس فيما دون مخس أوٍق صدقة( وألهنا زكاة تتعلق ذلك من غريمها لقوله صلى هللا
 ابألمثان أو ابلقيمة فاعترب هلا النصاب كاألمثان أو العروض.

خراج النصاب متواليا فإن ترك العمل لياًل أو هناراً للراحة أو إلصالح األداة أو ملرض أو إابق ويعترب إ
 عبد فهو كاملتصل ألن ذلك العادة.

ج بني النيليني تراب ال شيء فيه فاشتغل به فهو مستدمي للعمل وإن تركه ترك إمهال فلكل وإن خر 
 دفعة حكم نفسها.

عدن إذا كان العمل متوالياً رد آخره إىل أوله يف تكميل النصاب الشيخ: يعين هذا الذي يستخرج امل
ويستخرج ويبيع وما يستخرجه  وإن كان متفرقاً أبن كان أييت يوم ويستخرج ويبيع مث جييء اليوم الثاين

 أقل من النصاب فهذا ال زكاة فيه وإن كانت مبجوعه يبلغ النصاب ألن لكل عمل حكماً مستقالً.



اضي: ويعترب النصاب يف كل جنس منفردا واألوىل ضم األجناس من املعدن الواحد القارئ: قال الق
واع كالعروض وال حيتسب مبا أنفق يف تكميل النصاب ألهنا تتعلق ابلقيمة فيضم وإن اختلفت األن

 على املعدن يف إخراجه وتصفيته ألنه كمؤن احلصاد والزراعة وال جتب على
 

ة وُينع الدين وجوبه كما ُينع يف األمثان وجتب يف الزائد على من ليس من أهل الزكاة ألنه زكا
 ض.النصاب حبسابه ألنه مما يتجزأ وخيرج زكاته من قيمته كما خيرج قيمة العرو 
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الشيخ: هذا الكالم على املعدن فيما كان معروفاً فيما سبق أن كل إنسان ُيلك أرضاً وفيها معدن 
هبذا ومتشي على أن  فإن املعدن له ويتصرف فيه كما يشاء لكن أصبحت اآلن الدول ال تعترب

ام اليت ذكرها ال يف اإلنسان إذا وجد معدانً يف أرض فإنه للدولة وبناًء على ذلك تنتفي مجيع األحك
معني وحينئذ ال زكاة وجوب الزكاة وال يف غريها ألن مال الدولة يذهب إىل بيت املال فليس له مالك 

 فيه والعمل على هذا اآلن.
 فصل

البحر كاللؤلؤ واملرجان والعنرب ففيه روايتان إحدامها: ال شيء فيه ألن ابن القارئ: فأما اخلارج من 
العنرب إمنا هو شيء ألقاه البحر وألنه قد كان على عهد رسول هللا صلى هللا عباس قال: ال شيء يف 
 يسبق فيه سنة والثانية: فيه الزكاة ألنه معدن أشبه معدن الرب. عليه وسلم وخلفائه فلم

اب أنه ال زكاة فيها ألن األصل عدم وجوب الزكاة فهو كاللباس وحنوه ال زكاة فيه لكنه الشيخ: الصو 
 جارة انعقد احلول من إخراجه من البحر فإذا أمت احلول زكاه.لو أعده للت

 هو كصيد الرب وعنه: فيه الزكاة قياساً على العنرب.القارئ: وال شيء يف السمك ألنه صيد ف
كاة فيه على ما قدمه املؤلف رمحه هللا والعنرب يطلق على شيئني على نوع الشيخ: والصواب أنه ال ز 

ن السمك كبري الذي يسمى العنرب مسك كبري جداً وقد بعث النيب من الطيب ويطلق على نوع م
م يف أيديهم حىت كان الواحد أيخذ التمرة ُيصها ابلصباح صلى هللا عليه وسلم سرية فنفذ الطعا

البحر وإذا على سيف البحر شيء كالتل أو كاجلبل فلما دنو منه وجدوه  واملساء وهم على سيف
دوا فيها شيئاً كثرياً وكربًا عظيمًا حىت إنه جيلس يف قحف عينها ثالثة مسكة قد أخرجها هللا هلم ووج
يعين قرية كبرية وحىت أهنم أخذوا ضلعاً من أضالعها ونصبوه ورحَّلوا  عشر رجالً _ سبحان هللا _



 ل عندهم ودخل من حتتها وبقوا عليها وأكلوا وأتوا بشي منها إىل املدينة.أكرب مج
 

 فصل
 تراب معادن األمثان بغري جنسه وال جيوز جبنسه إلفضائه إىل الراب. القارئ: وجيوز بيع
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الشيخ: هذا إذا كان املعدن فيه الراب فإنه ال جيوز أن يباع ترابه بثمن من جنسه ألنه يكون راب يعين لو 
ة به البد أن يكون هناك شيء من قدران أنه ذهب ومعلوم أن ختليص الذهب من األحجار املختلط

يبع هذا الرتاب بذهب فإن ذلك ال جيوز ألن الربوي إذا بيع  لرذاذ من الذهب فأراد اإلنسان أنا
جبنسه فالبد من التساوي وإذا أراد أن يبعه بفضة جاز والبد من القبض وإذا ابعه مباشية جاز ولو 

 بال قبض.
ه فأخربه فأخذ زكاته منه وألنه معدان مث أتى علياً رضي هللا عن القارئ: وزكاته على البائع ألن رجاًل ابع

ع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع احلب بعد صالحه وتتعلق الزكاة ابملعدن بظهوره كتعلقها اب
 ابلثمرة بصالحها وال خيرج منه إال بعد السبك والتصفية كاحلب والثمرة.

 
 ابب حكم الركاز

عن رسول ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه ار املدفون يف األرض وفيه اخلمس القارئ: وهو مال الكف
هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ويف الركاز اخلمس( متفق عليه وألنه مال كافر مظهور عليه 

ابإلسالم فوجب فيه اخلمس كالغنيمة وجيب اخلمس يف قليله وكثريه من أي نوع كان من غري حول 
 م لذلك.كل واجد له من أهل الزكاة وغريه  لذلك وجيب على

وألنه روي عن عمر أنه رد بعض مخس الركاز على واجده وال جيوز ومصرفه مصرف الفيء لذلك 
ذلك يف الزكاة وعنه: أنه زكاة مصرفه مصرفها اختارها اخلرقي ألن علياً أمر واجد الركاز أن يتصدق 

جواز رده على  رض فأشبه صدقة املعدن والعشر ويفبه على املساكني وألنه حق تعلق مبستفاد من األ
كران من الروايتني وجيوز لواجده أن يفرق اخلمس بنفسه نص عليه واحتج حبديث واجده وجهان ملا ذ 

 علي وألنه أوصل احلق إىل مستحقه فربيء منه كما لو فرق الزكاة.
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الشيخ: الدليل قوله عليه الصالة والسالم: )يف الركاز اخلمس( وقد اختلف العلماء يف قوله: 
 )اخلمس( هل هو للعهد أو لبيان املقدار؟ فإن قلنا للعهد )يف الركاز اخلمس( صار مصرفه مصرف

نظر إىل الفيء ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم جعله مخساً وإن جعلنا اخلمس لبيان املقدار بقي أن ي
ى أن أين يصرف هل يصرف مصرف الزكاة أو فيما هو أعم؟ حيتمل هذا وهذا لكن على رأي من ير 

املساكني )أل( هنا لبيان حقيقة املقدار يقول إنه يصرف مصرف الزكاة وجوابً فيكون يف الفقراء و 
 والعاملني عليها إىل آخره.

 يرجع إىل بيت املال؟السائل: القول الراجح يف الركاز كونه أيخذه واجده أو 
 الشيخ: أيخذه واجده هذا هو الراجح.

 واجد من املعادن فيكون له؟السائل: أال يشبه هذا ما جيده ال
 الفرق بينهما.الشيخ: ال ألن هذا الركاز قد ملك أواًل واملعادن مل متلك هذا 

خيرج من القيمة فعلى  السائل: يف زكاة احللي قلنا إنه إذا كان ال يستطيع أن خيرج من الذهب فله أن
 أي شيء حيسب هل على مثن الذهب أم ماذا؟

للنصاب حيسب على وزن الذهب فإذا قدران أن هذا الذهب ال يصل الشيخ: أواًل حيسب ابلنسبة 
ي عشرون مثقااًل لكن قيمته أكثر من النصاب ابلنسبة إىل الفضة إىل نصاب وهو عشرون ديناراً أ

النصاب فيقدر قيمته ذهباً بغري تصنيع ألن هذه الصناعة حالل وليس  فهنا ال زكاة فيه مع أنه بلغ
 فيها زكاة.

 يشمل أيضاً الركاز ما إذا وجد سفينة غارقة يف البحر؟السائل: هل 
يف الركاز أنه البد أن يكون عليه عالمات اجلاهلية أي ما قبل  الشيخ: ال ألنه سيأتينا إن شاء هللا

 هذا فهو ركاز.اإلسالم فإذا وجت عالمة على 
 السائل: كم غراماً نصاب الذهب؟

 أحوط بال شك.الشيخ: الغرامات مخسة ومثانني غراماً وهذا 
 سبوا الصناعة؟السائل: ابرك هللا فيك عمل الناس اليوم على إخراج الزكاة ال يستطيعون أن حي
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الشيخ: هذا من ابب التسامح وقد يكون الذهب الذي مل يصنع أغلى من املصنع لكن لو أردان أن 
 مباحة. فعتهندقق قلنا جيب عليهم الزكاة يف الذهب فقط وذلك ألن التصنيع هذا من

 
 فصل

 القارئ: والركاز ما دفنه أهل اجلاهلية ويعترب ذلك برؤية )عالمتهم( عليه.
 الشيخ: يف املخطوط )عالماهتم( نسخة، ألنه ما خيتلف املعىن كثريًا.

القارئ: كأمساء ملكوهم وصورهم وصلبهم ألن األصل أنه هلم فأما ما عليه عالمات املسلمني  
و لقطة ألنه ملك مسلم مل يعلم زواله عنه وكذلك إن كان على بعضه ه فهكأمسائهم أو قرآٍن وحنو 

عالمة اإلسالم وعلى بعضه عالمة الكفار ألن الظاهر أنه صار ملسلم فدفنه وما ال عالمة عليه فهو 
 لقطة تغليباً حلكم اإلسالم.

املسلمني لكن يدي الشيخ: يف الواقع أمساء امللوك والصور والصلب هذه تكون حىت يف النقود اليت أب
قد يقال إن هناك أشياء خيتص هبا الكفار يعين نقوداً خاصة معينة تكون هلم ال خيرجوهنا إىل خارج 

 بالدهم فحينئٍذ حيكم أبهنا ركاز.
 

 فصلٌ 
 القارئ: وال خيلو الركاز من أحوال أربعة.

 معناً. مؤنثالشيخ: الصواب من حيث اللغة أن يقال من أحوال أربع ألن احلال مذكر لفظاً 
 القارئ: أحدها: أن جيده يف موات فهو لواجده.

الثاين: وجده يف ملك آدمي معصوم ففيه روايتان إحدامها: ُيلكه واجده ألنه ال ُيلك مبلك األرض 
إذ ليس هو من أجزائها وإمنا هو مودع فيها فجرى جمرى الصيد والكأل ُيلكه من ظفر به كاملباحات  

هو له مع ُيينه لثبوت يده على حمله والثانية: هو لصاحب األرض رض فكلها وإن ادعاه صاحب األ
إن اعرتف به فإن مل يتعرف به فهو ألول مالك ألنه يف ملكه فكان له كحيطانه فإن كان امللك مورواثً 

فهو للورثة إال أن يعرتفوا أنه مل يكن ملورثهم فيكون ملن قبله فإن اعرتف به بعضهم دون بعض 
 وابقيه ملن قبله. صيبهفللمعرتف به ن
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الشيخ: الظاهر يف هذه املسألة أن يكون ملن وجده إال من استؤجر حلفره فإن استؤجر حلفره فهو ملن 
 ملكها فيكون ملكاً استأجره وإال فهو ملن وجده وذلك ألنه منفصل عن األرض فال يدخل يف

و لواجده فالصواب أنه لواجده إال إذا لواجده كما لو وجد فيها كمأة أو شيئاً خيرج من األرض فه
 استؤجر حلفره فهو ملن أستأجره.

الثالث: وجده يف ملك انتقل إليه فهو له ابلظهور عليه وإن قلنا: ال ُيلك به فهو للمالك  القارئ:
 ألول مالك.قبله إن اعرتف به وإال فهو 

ض ال حرمة له فأشبه املوات الرابع: وجده يف أرض احلرب وقدر عليه بنفسه فهو له ألن مالك األر 
 ألن قوهتم أوصلته إليه.وإن مل يقدر عليه إال جبماعة املسلمني فهو غنيمة 

ه الشيخ: وإذا كان غنيمة يقسم قسمة الغنيمة فهذا ركاز يف أرض العدو يف أرض احلرب مل يقدر علي
 لقتال.إال جبماعة من املسلمني هلم شوكة فهذا يكون كأموال الكفار اليت أخذانها اب

 انتقل عنه ففيه روايتان:القارئ: وإن وجد يف ملك انتقل إليه ما عليه عالمة اإلسالم فادعاه من 
تقل إحدامها: يدفع إليه من غري تعريف وال صفة ألنه كان حتت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو مل ين

 عنه.
و اكرتى دارًا فظهر فيها دفني والثانية: ال يدفع إليه إال بصفة ألن الظاهر أن لو كان له لعرفه ول

 يه وجهان:فادعى كل واحد من املالك واملكرتي أنه دفنه فف
أحدمها: القول قول املالك ألن الدفني اتبع لألرض والثاين: القول قول املكرتي ألنه مودع يف األرض 

 ها فكان القول قول من يده عليه كالقماش.وليس من
إذا وجد عالمة أو قرينة تدل على أنه للمالك مثل أن يكون الشيخ: وهذا أقرب أنه للمستأجر إال 

 م يبعد أن املستأجر يقوم به فيكون ابلقرينة ملالك األرض.مدفوانً يف مكان حمك
 فصل
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القارئ: وإذا أستأجر أجريًا ليحفر له طلباً لكنز فوجد كنزًا فهو للمستأجر ألنه استأجره لذلك فأشبه 
لألجري ألنه غري مقصود ابإلجارة  له وإن استأجره لغري ذلك فوجد كنزا فهوما لو استأجره ليحتش 

 فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا.
 



 ابب زكاة التجارة
القارئ: وهي واجبة ملا روى مسرة بن جندب قال: )إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران أن خنرج 

لزكاة كالسائمة وال جتب إال بشروط ه أبو داود وألنه مال انٍم فتعلقت به االصدقة مما نعده للبيع( روا
أربعة أحدها: نية التجارة لقوله: )مما نعده للبيع( وألن العروض خملوقة يف األصل لالستعمال فال 

ها تصري للتجارة إال بنيتها كما أن ما خلق للتجارة وهي األمثان ال يصري للقنيه إال بنيتها ويعترب وجود
 ره يف مجيع احلول فاعترب فيه كالنصاب.يف مجيع احلول ألهنا شرط أمكن اعتبا

الشيخ: عروض التجارة هو ما أعده اإلنسان للتكسب فكل مال أعده اإلنسان للتكسب فهو 
عروض جتارة سواء كان من املواشي أو الثمار أو من احلبوب أو من السيارات أو من املكائن أو من 

اإلنسان يعرضه للبيع وألنه يعرض ده اإلنسان للتكسب فهو عروض جتارة ألن أي شيء كل ما أع
ويزول وال يبقي فتجد التاجر يعرض السلعة ويبيعها يف املساء ألنه ليس له غرض بذاهتا إمنا الغرض 
الربح فكل ما أعد للتكسب فهو عروض جتارة وقد اختلف العلماء يف وجوب الزكاة فيه والصواب 

ؤلف حديث مسرة ولقول النيب صلى هللا عليه فيه الزكاة هلذا احلديث الذي ذكره امل املقطوع به أن
وسلم )إمنا األعمال ابلنيات( وهذا الرجل إمنا نوى بعروض التجارة التكسب ابلقيمة مهه قيمته ال 
ا هتمه أعياهنا ولذلك لو كسَّبته بطرفة عني لباعها وألن غالب أموال التجار هي العروض ولو أسقطن

ة وألنه عموم قوله صلى هللا عليه وسلم )تؤخذ من أغنيائهم( الزكاة فيها ألسقطنا زكاة أموال كثري 
 تشمل من كان غنياً بعروض التجارة لكن البد من شروط.

 السائل: ولو نوى ابخلارج من األرض للتجارة؟
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اًل عنده بستان فيه عشرة الشيخ: صار عروض جتارة الذي عنده غلة ويريد أن يبيعها إذا صار مث
وحىت يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم كان الناس يسلمون يف أطنان )بمّن( ليأكله سوف يبيعه 

الثمار السنة والسنتني ولذلك أوجب عليهم الرسول العشر فيما سقي بال مؤنة ونصفه مبا سقي مبؤنة 
 بعد ذلك إذا صار يبيع ويشرتي فيه يزكيه هو اختذه للنماء لكن سيبيعه يقول هذا يزكيه زكاة مثار مث

 زكاة جتارة.
قارئ: الثاين: أن ُيلك العروض بفعله كالشراء وحنوه بنية التجارة وعنه: تصري للتجارة مبجرد النية ال

اختارها أبو بكر وابن عقيل للخرب وألنه يصري للقنيه مبجرد النيه فألن يصري للتجارة أوىل وظاهر 



املعلوفة إذا نوى هبا ا ال تتعلق به الزكاة من أصله ال يصري هلا مبجرد النية كاملذهب األول ألن م
 اإلسامة.

الشيخ: الشرط الثاين: يقول رمحه هللا: أن ُيلكها بفعله بنية التجارة فخرج بقولنا: بفعله ما لو ملكها 
ة ما بقيت عنده إبرث فإن اإلرث ليس بفعل اإلنسان فإذا ملكها إبرث فإهنا ال تكون للتجارة ابلني

كثرية يف معرض وملَّا مات انتقلت السيارات اليت يف   فليس فيها زكاة فلو أن رجالً وّرث سيارات
املعرض للورثة وليكن الوارث واحدًا فهذا ليس عليه زكاة يف السيارات ولو نوى للتجارة ألنه ملكها 

د الوارث أن يقول أان ال أريد اإلرث بغري فعله إذ أن امللك ابملرياث ملك قهري ليس اختيارايً لو أرا
 قهراً.يلزمه ودخل يف ملكه 
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الثاين: أن ُيلكها بفعله بنية التجارة فلو ملكها بفعله بشراء مثاًل أو قبول هبة بنية االقتناء مث بدا له 
ية التجارة لتجارة حىت يبيعها مث ُيلك مثنها بنبعد ذلك أن جيعلها رأس مال ويتجر هبا فإهنا ال تكون ل

لتجارة ما دام ملكها بغري نية التجارة حىت يبيعها مث ُيلك مثنها بنية التجارة إذًا ال ُيكن أن تنتقل ل
لكن يف املسألة قول آخر يقول رمحه هللا: وعنه: تصري التجارة ابلنية وعنه )عن اإلمام أمحد رمحه هللا( 

احلديث ملكه إايه بغري نية التجارة لعموم  ى التجارة صارت للتجارة ولو كان بعدرواية أنه إذا نو 
)فيما نعده للبيع( وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )إمنا األعمال ابلنيات( ومثال ذلك إنسان 

ا مىت ما ملك السيارة بنية االقتناء مث بدأ له أن جيعلها رأس مال التجارة فينعقد احلول من نيته ويزكيه
ن للتجارة فإذا قدران إنه نواها املؤلف الذي هو ظاهر املذهب ال تكو  مت احلول وعلى ما مشى عليه

للتجارة يف شهر حمرم ومل يبعها إال يف شهر مجادى األوىل ونوى هبا التجارة ينعقد احلول يف مجادى 
حظوا أننا قلنا: إذا نوى األوىل على رأي املؤلف وعلى القول الثاين يف حمرم وهذا هو الصحيح وال

ري التجارة لكنه هو ال يريده يعين هو عنده سيارة قدُية نواه رأس مال جتارة فإن نوى بيعه لغيعين إذا 
واشرتى سيارة جديدة ووضع السيارة القدُية يف املعرض للبيع ألنه طابت نفسه منها ال ألجل التجارة 

بت نفسه وقال إين أراضي اشرتاها ال للتجارة مث إنه طاهبا فهذا ال زكاة عليه ومثل ذلك لو كان عنده 
 هذا املكان وعرضها للبيع هل فيها زكاة؟ ال ألهنا ليست للتجارة لكنه طابت سأعمر بيتاً يف غري

نفسه منها وأراد أن يبيعها ومثل ذلك لو أمقطع أرضاً يعين أعطته احلكومة أرضاً وبقيت عنده مدة 
تكون للتجارة؟ ال تكون للتجارة  يريد أن يبيعها ألنه الحيتاجها فهل ومن حني أن ملكها من الدولة



هذا ما نوى التجارة إمنا نوى أنه ملا كان غري حمتاج لألرض يريد أن يبيعها فهذا ليست عليه زكاة  ألن
 ألهنا

(3/24) 

 

ليست للتجارة ليس فيها زكاة ألنه مل ينو بيعها تكسباً إمنا نوى بيعها ختلصاً وأما املال فتجب الزكاة 
التجارة به حىت ولو نواه ليتزوج به أو  نقود جتب الزكاة يف عينه حىت ولومل ينويف عينه ألن املال 

 ليشرتي به بيتاً ليسكنه والنقود فيها الزكاة يف عينها.
 السائل: أحسن هللا إليكم ما الراجح قول املذهب أو قول اإلمام أمحد يف املسألة السابقة؟

منها أبن  حظ أنه يريد نية التجارة ال نية التخلصالشيخ: الراجح أهنا تكون للتجارة بنيته لكن ال
 تكون طابت نفسه ويريد أن يبيعها هذا ليست عليه زكاة.

القارئ: وفارق نية القنية ألهنا األصل وكفى فيها جمرد النية كاإلقامة مع السفر فعلى هذا إن مل ينو 
تملكه أنه للتجارة مث نواه للقنية عند التملك ونوى بعده مل جتب الزكاة فيه ألنه نية جمردة ولو نوى ب

 للقنية ألهنا األصل وإن نواه بعده للتجارة مل يصر هلا حىت يبيعه.صار 
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الشيخ: هذه هلا ثالث حاالت ذكر إنساانً اشرتى أرضاً للتجارة مث بدا له أن يبقيها ليعمر عليها سكناً 
ع ونواها للتجارة على نيته األوىل لك رجهلا انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة مث بعد ذ

ليس فيها زكاة على ما مشى عليه املؤلف والصحيح أن فيها الزكاة هذا إذا كانت النية األخرية 
للتجارة أما لو نوى التخلص فال زكاة عليه، نزيد أيضاً مثاالً آخر رجل اشرتى أرضاً من خمطط أراضي 

ه بعض أصحابه قالوا اعمر األرض وابن فيها قال إذاً ر عليللتجارة ففيها زكاة ويف أثناء احلول أشا
نويتها ألعمر عليها بيتاً انقطعت النية فليس فيها زكاة، وبعد مضي مثانية أشهر قيل له: هذه األرض 

ما هلا مستقبل ال تعمر فيها للسمكىن اعمر يف مكان آخر قال إذًا لن أعمر فيها بيتاً هل تكون 
م املؤلف فال تكون ألهنا َبَطلت نية التجارة من األول فال تعود وأما على ى كالللتجارة أو ال؟ أما عل

الرأي الثاين الذي روي عن أمحد فنقول: إن نوى التجارة يعىن نوى أن تكون هذه األرض رأس مال 
 له يتجر فيها ففيها زكاة وإن نوى التخلص منها يريد أن يبيعها فليس فيها زكاة وانتبهوا هلذه النقطة



ا مهمة جدًا الفرق بني أن ينوي ما كان لالقتناء للتجارة أو للتخلص إذا نوى التجارة على القول ألهن
 الراجح ففيها زكاة وإذا نوى التخلص فليس فيها زكاة وهللا أعلم.

القارئ: الشرط الثالث: أن يبلغ قيمته نصاابً من أقل الثمنني قيمة فإذا بلغ أبحدمها نصاابً دون 
وال يعترب ما اشرتاه به ألن تقوُيه حلظ الفقراء فيعترب ما هلم احلظ فيه ولو كان أمثاانً  مه بهاآلخر قوّ 

قّومه كالسلع ألنه ومجد فيه معنيان يقتضيان اإلجياب فيعترب ما يتعلق به اإلجياب كالسوم والتجارة فإن 
 شاء منهما. ه مبابلغ نصاابً من كل واحد منهما قّومه مبا هو أحظ للفقراء فإن استواي قّوم
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الشيخ: هذا أحد الشروط يف عروض التجارة أن تبلغ قيمته نصاابً من أحد الثمنني الذهب والفضة 
من الفضة وال يبلغ نصاابً من  فقد يبلغ نصاابً من الذهب وال يبلغ نصاابً من الفضة وقد يبلغ نصاابً 

ومائيت درهم إن قومناها ابلذهب مل تبلغ  الذهب مثال ذلك رجل عنده سلع تبلغ تسعة عشر ديناراً 
 النصاب ألن

 
ن قومناها ابلفضة بلغت نصاابً ألن نصاب الفضة مائتا درهم فهل نصاب الذهب عشرون ديناراً وإ

لغالب يف أيديهم أو نقومها ابلذهب؟ يقول املؤلف نقومها ابلفضة ألهنا غالب نقود الناس وهي ا
صاابً دون اآلخر قوَّمه به يعين ال ابآلخر وهل املعترب ما اشرتاها به نقومها ابألحظ فإذا بلغ أبحدمها ن

القيمة وقت الزكاة؟ يقول املعترب القيمة وقت وجوب الزكاة فلو قدران أن رجالً اشرتى سلعة أو املعترب 
الف رايل وعند متام احلول صارت تساوي مخسة آالف رايل يزكي مخسة آالف رايل للتجارة بعشرة آ

ابلعكس اشرتاها خبمسة آالف رايل وصارت تساوي عشرة آالف رايل يزكي عشرة آالف  ولو كان
ألن املعترب القيمة وقت وجوب الزكاة وال يعترب ما اشرتيت به وإذا كانت التجارة أمثاانً كأموال  رايل

حيث أن الصيارف أمواهلم ذهب وفضة فهل نعترب ابلذهب أو ابلفضة؟ نقول: إذا بلغت الصيارف 
درهم  صاب أبحد الثمنني وجبت الزكاة فهذا رجل صرييف عنده مخسة داننري لكنها تساوي مائيتالن

نصاب فيها الزكاة ولو كان ال يريد التجارة يف هذا اخلمسة الداننري مل جتب فيها الزكاة ألهنا مل تبلغ ال
 عينه وجوهره. فصار ما أعد للتكسب يعترب عروض جتارة فيه الزكاة وتعترب قيمته بقطع النظر عن

مال حىت حيول عليه احلول(  القارئ: الشرط الرابع: احلول لقوله صلى هللا عليه وسلم )ال زكاة يف



ول اعترب وجوده يف ويعترب وجود النصاب يف مجيع احلول ألن ما اعترب له احلول والنصاب يف مجيع احل
 مجيعه كاألمثان.
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يشرتي آخر سلعة  بعينه؟ اجلواب ال، ألن هذا اتجر ُيكنالشيخ: لكن هل يعترب حول احلول عليه 
؟ ال ألن عروض التجارة قبل متام احلول بشهر فهل نقول هذه السلعة اليت اشرتاها ليس فيها زكاة

اإلنسان يبدل بعضها ببعض دائماً فإذا قدر أن الرجل كان عنده أرض للتجارة اشرتاها بعشرة آالف 
عها أبرض أخرى فهل نقول إن احلول انقطع أو ال زال مستمرًا؟ ال زال رايل وقبل متام احلول بشهر اب

ت للتجارة فإن املعترب حول األرض ال حول مستمرًا وكذلك لو ابعها بدراهم مث اشرتى ابلدراهم سيارا
ملك السيارات وإنسان عنده أرض اشرتاها للتجارة فباعها قبل متام احلول مبائة ألف رايل مث اشرتى 

لف رايل سيارات للتجارة هل نقول البد أن حيول احلول على هذه السيارات أو نقول إذا ابملائة أ
زكاة؟ الثاين وذلك ألن عروض التجارة ال تقصد مضى شهر يتم هبا حول األرض وجبت عليه ال

 أعياهنا وإمنا املقصود القيمة وإذا كان املقصود هو القيمة فال فرق بني سلعة وأخرى.
 ى للتجارة عرضاً ال يبلغ نصااب مث بلغه انعقد احلول عليه من حني صار نصاابالقارئ: ولو اشرت 

ن يشرتي عرضاً مبائة ومخسني درمهاً مث زادت الشيخ: اشرتى عرضاً بقيمة ال تبلغ النصاب مثل أ
السلعة فصارت تساوي مائيت درهم فإننا نعترب النصاب من حني صار يساوي مائيت درمهاً فإذا ملكه 

وهو يساوي مائة ومخسني درمهاً ويف ذي القعدة صار يساوى مائيت درهم فيبتديء احلول  يف شعبان
 من ذي القعدة

هذا ما مل يكن عنده مال آخر يتم به النصاب فإنه يعترب من حول  ألنه هو الذي مت به النصاب
 النصاب الذي كان عنده سابقاً ألن هذه عروض جتارة.

طع احلول فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف احلول على ما القارئ: وإن ملك نصاابً فنقص انق
 ول.ذكران يف السائمة واألمثان وإن ملك )نصاابً( يف أوقات فلكل نصاب ح

 الشيخ: عندي يف املخطوط )نمصمباً( مجع.
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القارئ: وال يضم نصاب إىل نصاب ألن املستفاد يعترب له حول أصله على ما أسلفناه وإن مل يكمل 
فحول اجلميع من حني كمل  األول إال ابلثاين فحوهلما منذ ملك الثاين وإن مل يكمل إال ابلثالث

 النصاب.
الشيخ: هذا رجل ملك أنصبة يف أوقات فلكل نصيب حول يعين ملك النصاب األول يف حمرم 

الرواتب والثاين يف ربيع والثالث يف رجب كل واحد له حوله وهذا يظهر كثريًا يف مسألة الرواتب ف
لما ملك نصاابً انعقد حوله من ملكه اإلنسان ال ُيلكها دفعة واحدة كل شهر له راتب فهنا نقول: ك

وهذا خبالف ربح التجارة فإن ربح التجارة يكون تبعاً لألصل فإذا قدر أنه ملك نصاابً يف حمرم وصار 
نصاب فهل يزكي هذا يبيع ويشرتي به وملا قارب احلول زاد هذا النصاب وصار يساوي أكثر من 

 مل يتم حوله ألن ربح التجارة اتبع ألصله.الزائد وإن مل يتم حوله؟ اجلواب: نعم يزكيه وإن 
مسألة: نفرض أن رجاًل ورث مريااثً أو وهب له هذا النصاب فهل نقول هذا الذي وهب له يبين 

النصاب وبني احلول حوله على ما سبق أو يبتديء له حواًل؟ يبتديء حواًل وهنا فرق بني تكميل 
اة سائمة مث يف أثناء احلول اشرتى سائمة أخرى فإهنا فالغنم مثاًل لو أن اإلنسان عنده مثاًل أربعني ش

تضم إليها يف النصاب فقط لكن يف مسألة احلول ال فلكٍل حوٌل جديد إال ربح التجارة ونتاج 
 السائمة هذه القاعدة.

 ألجري فيكون انعقاد احلول من حني عقد اإلجارة؟السائل: املوظف يف الدولة أال يعترب كا
يستحق راتبه إال إذا مت الشهر فقط وهلذا جائز أن ينفصل أو يقال أو ما أشبه  الشيخ: ال املوظف ال

 ذلك وال يعطى إال ابلشهر ال يومياً وإن كان توزيع الراتب على األايم فال يضر.
 فصل
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وقال القاضي: يشرتط أن  بعوض ذكره ابن عقيل وأبو اخلطاب القارئ: وال يشرتط أن ُيلك العرض
مل يصر للتجارة ألنه ملكه ُيلكه بعوض كالبيع واخللع والنكاح فإن ملكه هببة أو احتشاٍش أو غنيمة 

بغري عوض أشبه املوروث ولنا أنه ملكها بفعله أشبه اململوك ابلبيع وفارق اإلرث ألنه بغري فعله 
 فجرى جمرى االستدامة.

 الشيخ: إذًا يتلخص لنا أن يف املسألة ثالثة أقول:
يصر للتجارة وهذا القول األول: أنه ال يكون للتجارة إال إذا ملكه بعوض فإن ملكه بغري عوض مل 



هو الذي أشار إليه املؤلف وهو قول القاضي رمحه هللا فهو يشرتط أن ُيلكه بعوض فإن ملكه هببة 
 ة حىت يبيعه ويشرتي بثمنه عرضاً آخر.فعلى رأي القاضي ال يكون للتجار 

هب القول الثاين: أنه يشرتط أن ُيلكه بفعله سواء كان بعوض أو بغري عوض وعلى هذا الرأي إذا و 
 له عرض من عروض التجارة مث نواه للتجارة يكون للتجارة.

نواه للتجارة القول الثالث: أنه ال يشرتط أن ُيلكه بعوض وال أن ُيلكه ابختيار وأنه مىت ملكه مث 
صار للتجارة وهذا الذي رجحناه أواًل وأخريًا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إمنا األعمال ابلنيات( 

 )أهنم خيرجون الزكاة عما يعدونه للبيع(. وحلديث مسرة
 

 فصل
ما القارئ: وإذا اشرتى نصاابً للتجارة آبخر مل ينقطع احلول ألن الزكاة تتعلق ابلقيمة والقيمة فيه

واحدة انتقلت من سلعة إىل سلعة فهي كدراهم نقلت من بيت إىل بيت وإن اشرتاه أبمثان مل ينقطع 
نت ظاهرة فاسترتت يف السلعة وكذلك لو ابع نصاب التجارة بنصاب احلول ألن القيمة يف األمثان كا
 األمثان مل ينقطع احلول لذلك.
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جارة ويف ة ال يقطع احلول فلو كان عنده أراضي للتالشيخ: يعين تبادل السلع يف عروض التجار 
ات؟ إذا مت حول األرض نصف احلول ابعها بسيارات للتجارة هل ينقطع احلول؟ ال ومىت يزكي السيار 

ولو كان عنده سلع من نوع ويف أثناء احلول حوهلا إىل نوع آخر فإنه ال ينقطع احلول ألن الزكاة يف 
 أعيان التجارة ولو ابعها أبمثان ليس بعرض جتارة فهل ينقطع احلول؟ ال  القيمة والقيمة مل ختتلف بتغيري

بدراهم قال أريد أن يكون عندي دراهم فهل كرجل عنده أراضي للتجارة ويف أثناء احلول ابعها 
ينقطع حوهلا؟ اجلواب ال وعلى هذا فتبديل العروض بعضها ببعض ال يقطع احلول وتبديلها أبمثان  

 ول والعلة أن الزكاة إمنا جتب يف عروض التجارة ابلقيمة.كذلك ال ينقطع احل
 ة أشهر مىت يزكي؟السائل: فيما إذا استبدل العرض ابألمثان والعروض مكثت عنده ست

الشيخ: إذا مضى للعروض سنة وجبت الزكاة مع أنه مل ُيض على الدراهم إال ستة أشهر كما لو 
 أبدهلا بعروض أخرى.

 ختلصاً ال جتارة مىت يبتديء حول األمثان؟ السائل: إذا ابع السلعة



ار يعرضها الشيخ: يبتدأ حول األمثان من البيع إنسان عنده أرض منحت له من قبل الدولة وص
للناس وبقيت ستة أشهر ما بيعت مث بيعت بعد ستة أشهر يبتدأ احلول من البيع يعين ما قبل ذلك 

 ليست للتجارة.
 

 فصل
ائمة فحال احلول والسوم ونية التجارة موجودان فبلغ املال نصاب القارئ: وإذا ملك للتجارة س

هم أو أربٍع تبلغ ذلك وجب زكاة ما أحدمها دون اآلخر كخمس من اإلبل ال تبلغ قيمتها مائيت در 
وجد نصابه لوجود سببها خالياً عن معارض هلا، وإن وجد نصاهبما كخمس قيمتها مائتا درهم وجبت 

ا أحظ للفقراء لزايدهتا بزايدة القيمة من غري وقص وسواء مت حوهلما مجيعاً أو زكاة التجارة وحدها ألهن
 تقدم أحدمها صاحبه لذلك.

قيمتها مائتا درهم زكاهتا ربع العشر أي مخسة دراهم ومخسة دراهم على كالم املؤلف الشيخ: اخلَْمس 
 .أكثر من الشاة ولكن هذا يف زمنه واآلن الشاة أكثر الشك فيؤخذ ابألحظ
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القارئ: وإن اشرتى أرضاً أو خناًل للتجارة فأمثرت النخل وزرعت األرض فكذلك يف أحد الوجهني 
يهما ألن ذلك أحظ للفقراء ويف اآلخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر مث يقوم األرض والنخل فيزك

 لكثرة الواجب وزايدة نفعه
كان فيها ربع العشر وإذا زكاها زكاة مثرة صار فيها إما الشيخ: أكثر ألنه لو زكى الثمرة زكاة جتارة ل

 العشر كاماًل وإما نصف العشر فهو أكثر.
 لفص

ئها فكان حوله حوهلا  القارئ: وتقوم السلع عند احلول مبا فيها من مناء وربح ألن الربح من منا
ويكمل نصاب التجارة  كسخال السائمة وما منا بعد احلول ضم إليه يف احلول الثاين ألنه إمنا وجد فيه

 ابألمثان.
حلول شهر واحد فالنماء اتبع الشيخ: هذا واضح أن الربح يتبع األصل فإذا منا وقد بقي على متام ا

 لألصل.
مة فهما جنس واحد وخترج الزكاة من قيمة العروض ال من القارئ: ألن زكاة التجارة تتعلق ابلقي



 ان وما اعترب النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر األموال.أعياهنا ألن زكاهتا تتعلق ابلقيمة ال ابألعي
روض من النقدين وال خترج من األموال وهذا القول الشك الشيخ: هذا هو املذهب أنه خترج زكاة الع

زكاة العروض جتب يف القيمة وال جتب يف األعيان ألن األعيان ليست مرادة  أنه أحوط أوالً: ألن
السلعة اليوم ويبيعها غدًا أو يف آخر اليوم ليست مرادة له مراد التاجر يف  للتاجر فالتاجر يشرتي هذه

 تجب الزكاة يف القيمة فيخرج الزكاة من القيمة.عروض التجارة القيمة ف
ا من املال فهل هذا املال الذي عند التاجر يكون مرغوابً عند الفقراء قد ال اثنياً: أنه لو قلنا خيرجه
 بيعه بنصف قيمته أو أقل أو يبقيه عنده ابلبيت أتكله األرضة.يرغبه الفقري فيذهب وي
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اثلثاً: أنه رمبا حيايب نفسه فينظر إىل املال الكاسد عنده الذي مل يتيسر له البيع فيخرجه عن الزكاة 
لكن لو فرض أن األمور اختلفت وكان فيكون ممن تيمم اخلبيث لذلك كان القول إبخراج النقود أوىل 

ال فحينئٍذ خيرج منه يعين لو أن رجاًل اتجر متر ب إىل الفقراء اإلخراج من نفس أعيان املاألح
وعروض التجارة اليت عنده متر وكان الفقراء حيتاجون إىل التمر أكثر من الدراهم فهنا نقول أخرج من 

وجبت عليه  فاإلخراج من القيمة والبد ولو أن شخصاً التمر ال أبس وأما إذا مل يكن أنفع للفقراء 
ا الفقري حيتاج إىل ثالجة مثاًل أو غسالة أو حاجة أخرى فاشرتاها له الزكاة من النقد وعرف أن هذ

فهل جيوز أو ال؟ اجلواب: ال جيوز ألن الواجب أن يعطيه نقودًا وهل له أن يقول إن لك عندي زكاة 
لفالين فاشرته يل من الزكاة اليت شيئاً فيقول نعم أان احتاج إىل الشيء افهل توكلين أن أشرتي لك هبا 

 دك؟ هذا جائز ال أبس به.يل عن
القارئ: وقدر زكاته ربع العشر ألهنا تتعلق ابلقيمة فأشبهت زكاة األمثان وفيما زاد على النصاب 

 حبسابه لذلك.
 الشيخ: )لذلك( ال أبس يصلح لكن نسخيت املخطوطة )كذلك(.

 
 ق ألهنما مجيعاً قيمة.لقارئ: وخيرج عنها ما شاء من عني أو ور ا

يعىن إن شاء من الذهب وإن شاء من الفضة لكن الذي يناسب عامة الناس هو  الشيخ: هذا صحيح
الفضة ألنه إذا كان عنده دينار وهو حيتاج إىل حاجة تساوي درمهاً ماذا يعمل؟ يشق عليه أن يصرف 

 الفضة. فق ابلفقري أن خترج الزكاة من الورق أيمث يشرتي فالغالب أن األر 



 
 فصل

ى مال املضاربة فعلى رب املال زكاة رأس املال وحصته من الربح ألن حول القارئ: وإذا مت احلول عل
الربح حول األصل وله إخراجها من املال ألنه مؤنته ووجبة لسببه وحيسبها من نصيبه ألهنا واجبة 

 ال فأشبهت أجرة الكيال.مل أن حتسب من الربح ألهنا من مؤنة املعليه فتحسب عليه كدينه وحيت
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الشيخ: الصحيح هو األول أنه إذا أخرجها من املال املضارب فيه فهي من رأس املال وليست من 
ف قال خذ واجتر هبا الربح ألن لو قلنا من الربح خلسر املضارب فهذا رجل أعطى شخصاً مائة أل

به من الربح فإذا قدران أن مائة ألف رحبت فاجتر هبا وربح فعلى رب املال زكاة رأس املال وزكاة نصي
ة مئة وعشرة آالف ويريد أن خيرجها اآلن هل خيرجها من الربح عشرين ألفاً صار على رب املال زكا

ن الربح لنقص عن عشرين ألفاً وصار أو من رأس املال؟ نقول: خيرجها من رأس املال ولو أخرجها م
 ألن أجرة الكيال تتعلق بعني املال. الضرر على العامل وهذا خبالف أجرة الكيال
ن أوجبها مل جيوز إخراجها من املال ألن الربح وقاية رأس القارئ: ويف زكاة حصة املضارب وجهان فم

دين وحيتمل جواز إخراجها منه املال وليس عليه إخراجها من غريه حىت يقبض فيؤدي ملا مضى كال
 زكاة وإخراجها من املال.ألهنما دخال على حكم اإلسالم ومن حكمه وجوب ال

أو ال؟ والصحيح أنه إذا مت احلول وهي مل الشيخ: حصة املضارب فيها خالف هل جتب الزكاة فيها 
و الظاهر من عمل تقسم أن فيها الزكاة ألهنا ربح مال جتب زكاته فيجب عليه أن يزكيه وألن هذا ه

ا وجبت الزكاة يف املال أخرجت منه الناس من عهد الرسول عليه الصالة والسالم إىل اليوم أنه إذ
غريه؟ كالم املؤلف رمحه هللا ذكر فيه اخلالف والظاهر أهنا  ومن رحبه مث هل خترج من املال أو خترج من

ح عشرين ألفاً نقول على القول الصحيح خترج من نفس املال فمثالً إذا كان أصل املال مائة ألف ورب
 أخرج زكاة مائة

 
ا ح أهنا جتب فيها الزكاة ألهنا اتبعت لرأس املال وأما العشرة الثانية فزكاهتوعشرين أما عشرة فواض

على القول الراجح واجبة أيضاً فنقول هذا املال املضارب فيه كلما حال احلول أخرجنا الزكاة من 



 املوجود.
 اطب هل هو املالك خيرج عن مائة وعشرين أم املضارب يف املال؟السائل: املخ
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ًء قال املالك للمضارب أخرجها أو أخرجها هو املهم أن الزكاة جتب يف املائة والعشرين : سواالشيخ
 ويقال لكل واحد منهما وكِّل اآلخر.

 الزكاة استقرار املال وحصة املضارب غري مستقرة؟ السائل: حنن قلنا إن من شروط
ول فوجبت الزكاة وهي الشيخ: ال مت احلول اآلن صحيح قبل احلول ما ندري لكن مت اآلن احل

 مستقرة.
 السائل: ما هي الصورة اليت ال يزكي هبا املضارب حصته؟

ر املؤلف يف الوجه حىت لو مت احلول لكن الصحيح هو ما ما ذكالشيخ: املذهب ال يزكي مطلقاً 
 الثاين.

 
 فصل

 القارئ: وإذا أذن كل واحد من الشريكني لآلخر يف إخراج زكاته.
 املخطوط )يف إخراج الزكاة(.الشيخ: أان عندي يف 

له يف القارئ: فأخرجاها معاً ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ألنه انعزل عن الوكالة بشروع موك
خر ضمن الثاين نصيب األول علم إبخراجه أو مل يعلم ألن اإلخراج وإن أخرجها أحدمها قبل اآل

ثوب مث ابعه املوكل وحيتمل أن ال يضمن إذا  الوكالة زالت بزوال ما ومكِّل فيه فأشبه ما لو وكله يف بيع
 مل يعلم ألن املالك غره.

نهما األفضل واألوىل أن ال يوكِّل كل واحد م الشيخ: وهذا هو األصح ويف مثل هذه احلال نقول
اآلخر ألنه إذا وكَّل أحدمها اآلخر فالذي يدفع األول يكون أبرأ ذمة اجلميع فإذا أخرج الثاين بعده 

 ا ليس بواجب فيضمن فنقول من األصل أحدمها يوكل اآلخر فقط.فقد أخرج م
 

 فصل
مائة احلول وقيمته أربعمائة فعليه زكاة أربع القارئ: ومن اشرتى شقصاً للتجارة مبائيت درهم فحال



وأيخذه الشفيع مبائيت درهم ألن الشفيع أيخذه يف احلال ابلثمن األول وزكاته على املشرتي ألنه زكاة 
 جد به عيباً رده ابلثمن األول وزكاته على املشرتي.ماله ولو و 

 
 هي على املائة وعشرة فقط؟السائل: إذا كان رب املال مسلماً واملضارب ذميّاً فالزكاة هل 

 ا كان الشريك ليس عليه زكاة فإن الزكاة على صاحبه.الشيخ: نعم إذ
 السائل: لو أن الربح مل يبلغ النصاب هل فيه زكاة؟
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يضاف إليه ألنه ال ُيكن أن يبدأ احلول إال إذا بلغ النصاب فمثاًل إذا أعطاه أقل من نصاب  يخ:الش
يكون أبتدأ احلول من الستة  وبقي ستة أشهر مل يزيد مث زاد حىت بلغ النصاب بعد مضي ستة أشهر

 األشهر.
 السائل: هذا رأس املال والربح بلغا النصاب لكن الربح وحده ال يبلغ النصاب؟

 الشيخ: ما يضر يزكي واملضارب تزكى حصته ألن الربح تبع لألصل.
 فهو كالتابع حىت ولو حتاسبوا يزكي نصيبه ما مسألة: الذي يظهر أن املضارب ما دام مل يقبض نصيبه

دام أهنم مل يقسموه وإذا أخذ قبل متام احلول فهو يضمه إىل ماله وإذا أخذه ملكه وانفصل عن 
 اآلخر.

 
 طرابب زكاة الف

القارئ: وهي واجبة على كل مسلم ملا روى ابن عمر قال: )فرض النيب صلى هللا عليه وسلم زكاة 
صاعاً من متر أو صاعاً من شعري الفطر من رمضان على الذكر واألنثى واحلر واململوك من املسلمني 

ىل الصالة( فعدل الناس به نصف صاٍع من بر على الصغري والكبري وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إ
 متفق عليه.

ان الشيخ: زكاة الفطر هذا من ابب إضافة الشيء إىل سببه يعىن الزكاة اليت سببها الفطر من رمض
ًا حراً أو عبدًا ويف حديث ابن عمر رضي هللا عنه )أن وهي واجبة على كل مسلم صغريًا كان أو كبري 

الصالة( يعين يف يوم العيد قبل أن  النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل
ما بعد الصالة بال  خيرجوا إىل الصالة فدل ذلك على أنه ال تصرف بعد الصالة وأنه إذا أخَّرها إىل



لنيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد( وأما عذر فإهنا ال تقبل ألن ا
 ة يف يوم العيد مكروهة وبعد يوم العيد حرام فهذا قول ضعيف.قول الفقهاء رمحهم هللا إهنا بعد الصال
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اثنياً: إذا قال قائل: إذًا امنعوها قبل يوم العيد قلنا: نعم لو مل يكن عندان إال هذا احلديث ملنعناها 
أو  يء إخراجها قبل العيد لكن قد دلت السنة على أنه جيوز إخراجها قبل العيد بيومولقلنا إنه ال جيز 

ب قوهتم يف ذلك العهد يومني وقوله: )صاعاً من متر أو صاعاً من شعري( إمنا نص على ذلك ألنه غال
قط( إما التمر وإما الشعري ويف حديث أيب سعيد قال: )كان طعامنا يومئٍذ التمر والشعري والزبيب واإل

وإن كان موجوداً كما يدل  ومل يكن الرب يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم كثريًا شائعاً منتشراً 
لفضة والرب ابلرب( لكنه ليس قواتً عاماً للناس عليه حديث الراب فقد قال: )الذهب ابلذهب والفضة اب

املقصود أعيان هذه األطعمة أو  إمنا قوهتم العام هذه األربعة فقط التمر والزبيب والشعري واإلقط فهل
طعاماً للناس أجزأ فلو فرض أن الناس عدلوا عن املقصود اجلنس؟ املقصود اجلنس أى أنه ما كان 

أيكلونه وإمنا هو للبهائم فإنه ال جيزيء حىت وإن كان مذكوراً يف  الشعري وصاروا ال يقتاتونه وال
عام الناس أما اآلن فال وكذلك لو أن الناس صاروا احلديث ألنه إمنا ذكر يف احلديث بناءًا على أنه ط

رز مثاًل أو الذرة يف بعض األماكن هي طعامهم فإهنا جتزيء بل لو يطعمون سوى هذه األصناف كال
 مة ال يتغذون إال ابللحم فإنه يكون من اللحم.فرض أنه يف أ

ته فطرته كاحلر وال جتب القارئ: وجتب على املكاتب عن نفسه للخرب وألنه مسلم تلزمه نفقته فلزم
أو زوجة كافرة مل جتب فطرهتما لقوله )من  على كافر وال على أحد بسببه فلو كان للمسلم عبد كافر

 كافر كزكاة املال وجتب على الصغري للخرب واملعىن.املسلمني( وألهنا زكاة فلم تلزم ال
: واملعىن املراد بعض املعىن الشيخ: جتب على الصغري حلديث ابن عمر )على الصغري والكبري( وقوله

النيب صلى هللا عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو وليس املعىن كله ألنه يف حديث ابن عباس )فرضها 
 ملعنيني حصل؟ الثاين هو الذي حصل وهو طعمة املساكني.والرفث وطعمة للمساكني( أي ا
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القارئ: وخيرج من حيث خيرج نفقته ألهنا اتبعة هلا وال جتب على جنني كما ال جتب يف أجنة السائمة 
 .ي هللا عنه كان خيرج عن اجلننيويستحب إخراجها عنه ألن عثمان رض

الشيخ: إذا قلنا إبخراجها عن اجلنني فكم خيرج صاعاً وأحدًا أو صاعني؟ فيه احتمال أنه اثنان وقد 
قلنا يف الفرائض: إذا مات عن محل فإنه يوقف له األكثر من إرث ذكرين أو انثني احتياطاً فيقال 

الذمة فال خيرج  ا هذا فهو حق هلل واألصل براءةالفرق أن ذاك حق للمخلوق فلزم فيه االحتياط أم
 إال عن جنني واحد.

القارئ: فإن ملك الكافر عبداً مسلماً مل جتب فطرته ألن العبد ال مال له والسيد كافر وعنه: على 
 السيد فطرته ألنه من أهل الطهرة فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلما.

سلم إذ أن بيع املسلم على ألن الكافر ال ُيكن أن ُيلك املالشيخ: ولكن هذه املسألة مسألة فرضية 
 الكافر ال يصح وإذا أسلم عند الكافر أجرب على إزالة ملكه كما ذكر العلماء يف كتاب البيع.

 
 فصل

القارئ: وال جتب إال بشرطني أحدمها: أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع ألن 
ه وسلم: )ابدأ بنفسك( رواه مسلم ويف لفظ ة هبا لقول النيب صلى هللا عليالنفق أهم فتجب البداء

 )وابدأ مبن تعول( رواه الرتمذي.
فإن فضل صاعاً واحدًا أخرجه عن نفسه فإن فضل آخر بدأ مبن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره 

إحدامها: يلزمه إخراجه لقوله يف اببه إن شاء هللا ألهنا اتبعة للنفقة فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان 
لى هللا عليه وسلم: )إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم( وألنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته ص

فكذلك إذا ملك بعض املؤدى لزمه أداؤه والثانية: ال يلزمه ألنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه  
 كمن عليه كفارة إذا مل ُيلك إال بعض الرقبة.

فضل بعض صاع فإنه خيرجه ألن هذا حق ألدمي فوجب أن خيرج منه الشيخ: األقرب األول وأنه إذا 
 ما استطاع.
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القارئ: فإن فضل صاعاً وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه ألنه حق أدمي مضيق وهو أسبق فكان 
ما مل يطالب به وال ُينع ى أوىل فإن مل يطالب به فعليه الفطرة ألنه حق توجهت املطالبة به فقدم عل



 الدين وجوهبا لتأكدها بوجوهبا على الفقري من غري حول.
الشرط الثاين: دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر: فرض 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس فمن أسلم أو 
و ملك عبدًا أو أيسر بعد الغروب مل تلزمه فطرهتم وإن غربت وهم عنده مث أ تزوج أو ولد له ولد

 ماتوا فعليه فطرهتم ألنه جتب يف الذمة فلم تسقط ابملوت ككفارة الظهار.
 الشيخ: قوله فمن أسلم أو تزوج العربة ابلعقد.

 ها؟فسالسائل: يف مسألة العقد قالوا يف النفقات إنه ال جيب عليه نفقتها حىت تسّلم ن
 الشيخ: نعم ألن النفقة يف مقابل االستمتاع وأما هذا فال وال يشرتط هنا الدخول.

 
 فصل

القارئ: واألفضل إخراجها يوم العيد قبل الصالة للخرب وألن املقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن 
منصور  بنالطلب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم( رواه سعيد 

ويف إخراجها قبل الصالة إغناء هلم يف اليوم كله فإن قدمها قبل ذلك بيومني جاز ألن ابن عمر كان 
يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومني وألن الظاهر أهنا تبقى أو بعضها فيحصل الغىن هبا فيه وإن عجلها 

يوم العيد وإن أخرها عن  ودألكثر من ذلك مل جيز ألن الظاهر أنه ينفقها فال حيصل هبا الغىن املقص
 الصالة ترك االختيار ملخالفته األمر وأجزأت حلصول الغىن هبا يف اليوم.

الشيخ: هذا ضعيف جدًا ألن حديث ابن عباس صريح قال: )فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة 
أنه و  مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات( فالصواب أنه حيرم أتخريها عن صالة العيد

 لو أخرها مث
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أخرجها بعد صالة العيد فهي صدقة من الصدقات ويكون آمثاً حىت يتوب إىل هللا فإن قال إنسان: 
عذر أو كان يف الرب وما علم  لو مل يعلم ابلعيد إال يف وقت متأخر ومل يتمكن من أدائها؟ قلنا: هذا

ا إلخراجها قبل الصالة مث سرقت ومل يتمكن ابلعيد إال بعد صالة العيد فهذا عذر أو كان قد أعده
 فإذا كان لعذر فال أبس.

 فيكم هنا يقول إنه ال جيوز إذا كان تعجل إخراجها ألكثر من يومني فما قولكم يف السائل: ابرك هللا



لشيطان كان أيتيه ثالثة أايم وكان على صدقة رسول هللا صلى هللا عليه حديث أىب هريرة من )أن ا
 الظاهر أهنا كانت صدقة الفطر؟ وسلم( قالوا

كياًل للفقراء إمنا وكيل لألغنياء وال تدفع للفقراء الشيخ: هذا جياب عنه وهللا اعلم أبن الرسول ليس و 
 إال يف حينها.

احلق الواجب عن وقته ولزمه القضاء ألنه حق مال وجب  القارئ: وإن أخرها عن اليوم أمث لتأخريه
 فال يسقط بفوات وقته كالدين.

 
 فصل

عن ثعلبة بن أيب صعري  القارئ: وال يشرتط لوجوهبا الغىن بنصاب وال غريه ملا روى أبو داود إبسناده
عن كل  عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )أدوا صدقة الفطر صاعاً من بر أو قمح

فقريكم فريد هللا عليه أكثر مما اثنني صغري أو كبري حر أو مملوك غين أو فقري أما غنيكم فيزكيه هللا وأما 
 يشرتط يف وجوبه النصاب كالكفارة.أعطى(، وألنه حق مايل ال يزيد بزايدة املال فلم 

 
 فصل

ملا روى ابن عمر قال: )أمران  القارئ: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من املسلمني
ري والكبري واحلر والعبد ممن متونون( فيجب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغ

ه ألن نفقتهم عليه فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته ألهنا على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبد
 ال يعطي عنه إال أنجتب حبق امللك وامللك مل يزله اإلابق قال: أمحد و 

 
طرة مع الشك فإن علم حياته بعد يعلم مكانه وذلك ألنه حيتمل أنه قد مات أو ارتد فلم جتب الف

 ذلك لزمه اإلخراج ملا مضى.

(3/40) 

 

وإن كانت له زوجة انشز مل تلزمه فطرهتا ألنه ال تلزمه نفقتها وقال أبو اخلطاب: تلزمه فطرهتا كما يلزم 
 فطرته وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته السيد فطرة اآلبق وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته

بقدر ما يلزمه من نفقته ألهنا اتبعة هلا فتقدرت بقدرها ألن عليهم نفقته وعلى كل واحد من فطرته 



 وعنه: على كل سيد فطرة كاملة ألهنا طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل.
 الشيخ: والصحيح األول أن على كل واحد منهم قدر ما ُيلكه.

أو اآلمة ا ذكران ومن نفقته على اثنني من أقاربه رئ: ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده ملالقا
اليت نفقتها على سيدها وزوجها ففطرته عليهما كذلك، ومن تكفل مبؤنة شخص فمانه شهر رمضان 

ال  فاملنصوص عن أمحد أن عليه فطرته لدخوله يف عموم قوله )ممن متونون( واختار أبو اخلطاب أنه
على اآلبق ومن ملكه  اخلرب على من تلزمه املؤنة بدليل وجوهبا تلزمه فطرته كما ال تلزمه نفقته ومحل

 عند الغروب ومل ُينهما وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقدمانه.
 

 فصل
القارئ: وعلى املوسرة اليت زوجها معسر فطرة نفسها ألنه كاملعدوم وإن كانت أمة ففطرهتا على 

كانت ن من جتب عليه النفقة معسر فسقطت كما لو  سيدها كذلك، وحيتمل أن ال جتب فطرهتما أل
 الزوجة والسيد معسرين.

الشيخ: الصواب أنه إذا كان الزوج معسرًا فإنه جيب على الزوجة أن خترج فطرهتا بل أن ظاهر السنة 
واجبة على اإلنسان نفسه وغريه  أن الزوجة جيب عليها فطرهتا ولو كان زوجها موسرًا ألن هذه زكاة

اإلنسان نفسه لكن لو تربع به والده مثاًل أو   وعلى هذا فاملطالب إبخراج زكاة الفطر هو متحمل عنه
 كان من عادهتم أن قيم البيت خيرج عمن يف البيت مجيعاً فأخرج عنهم فال أبس.

ان أحدمها: جيزئه ألدائه ما القارئ: ومن لزمت فطرته غريه فأخرجها عن نفسه بغري إذنه ففيه وجه
 إخراجها بغري إذن من وجبت عليه كزكاة املال. : ال جيزئه ألهنا جتب على غريه فال جيزيءعليه والثاين
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الشيخ: والصحيح األول أنه إذا أخرجها عن نفسه برئت ذمته وسقط عن اآلخر ألن املخاطب هبا 
 أواًل اإلنسان نفسه وغريه يتحمل عنه.

 فصل
عمر وملا روى أبو سعيد قال: ... )كنا ج حلديث ابن ٌع من كل خمر القارئ: والواجب يف الفطرة صا 

نعطيها يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعري أو صاعاً من إقط أو 
صاعاً من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدًا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد: 



 تفق عليه.كنت أخرجه( مفال أزال أخرجه كما  
شيخ: الواجب يف الفطرة صاع وهل الصاع ابعتبار العرف فيختلف ابختالف األزمان واألماكن أو ال

أن الصاع هو صاع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم؟ املشهور عند العلماء هو صاع النيب صلى 
الرب  عندان وهو مناع املعروفة هللا عليه وسلم وصاع الرسول عليه الصالة والسالم أقل من األصو 

الرزين يعين اجليد كيلوان وأربعون غراماً ويقاس على ذلك وكيفية هذا أن تتخذ إانًء يسع كيلوين 
وأربعني غراماً من الرب الرزين اجليد فتضعه يف هذا اإلانء فإذا مأله فكِّْل به ما سوى الرب وحينئٍذ هل 

م ال الثقل يعىن نتخذ إانًء يسع كيلوين ل مداره احلجوزن ألن الكيتعترب ابلوزن أو ال تعترب؟ ال تعترب ابل
وأربعني غراماً من الرب الرزين اجليد ومنلؤه مث جنعله املقياس ومنلؤه من كل شيء فيكون صاعاً سواء  

كان أثقل من الرب أو أخف من الرب وكيفية الكيل ليس على ما يعهد بعض الناس كنا نعهد أن الكيل 
كون فوق املكيال بقدر ما يتماسك احلب ولكن الكيل الصحيح د عليه حىت يل ُيأله ويزيُيأل املكيا

أن يكون على مسح أي مستٍو طرف الصاع وأما هذا التسنيم الذي جيعلونه فوق فهذا شيء عريف 
 وليس هو األصل.
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سعيد وقوله: من كل خمرج يعين من الرب والتمر والشعري والزبيب واإلقط وهنا يف كالم حديث أىب 
أبو؟ الظاهر أنه أتى أبو  اخلدري صاعاً من طعاٍم أو صاعاً من متر أليس التمر طعاماً؟ كيف أتى

لوجهني الوجه األول: أن العلماء قالوا املراد ابلطعام هنا الرب فيكون املعىن صاعاً من بر أو صاعاً من 
الذين تكلموا على هذا متر أو صاعاً شعري أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب هذا قول أكثر 

وأن )أو( هنا للتقسيم أى تقسيم اجململ يف كلمة  احلديث وقيل إن الطعام هنا شامل لألربعة اليت بعده
طعام ونظريه قوله يف احلديث الصحيح )أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف  

( )فأو( هنا لتقسيم اجململ يف كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك
كتابه فقد مسى به نفسه وما علمه أحدًا من خلقه فقد   قوله )مسيت به نفسك( ألن ما أنزله هللا يف

مسى به نفسه وما استأثر به يف علم الغيب عنده فقد مسى به نفسه وعلى هذا فيكون الطعام هو ما 
البخاري من حديث أيب سعيد بلفظ آخر ذكر فيما بعد وهو أربعة ويؤيد ذلك أنه ثبت يف صحيح 

عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا التمر والشعري )كنا خنرجها على عهد النيب صلى هللا 
والزبيب واإلقط( وهذا يفسر هذا اجململ الذي بني ابألربعة وهذا الذي أختاره على أن قوله )أو 



تقسيم أو بيان اجململ ويدل لذلك أيضاً أن الرب صاعاً من كذا( بعد قوله )صاعاً من طعام( يراد به ال
ة والسالم قليل جداً ما كل أحد يطعمه حىت جاءت الفتوحات وكثر اخلري يف عهد الرسول عليه الصال

فصار الرب طعاماً ألكثر الناس وهلذا ملا جاء معاوية رضي هللا عنه وتوىل اخلالف وجاء املدينة قال: 
أو يعدل مدين من شعري( مما يدل على أن الرب يف عهد الرسول عليه )أرى مدًا من هذا يساوي مدين 

السالم ليس معروفاً وال شائعاً وبقي أن يقال يف وقتنا احلاضر الرب طعام والتمر طعام الصالة و 
 والشعري ليس طعاماً والزبيب ليس طعاماً واإلقط كذلك حىت البادية اآلن ما أتكل اإلقط على
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ة ابملعىن أو العربة ابللفظ؟ إن قلنا: العربة ابملعىن قلنا: هذه األصناف اليت يقال: العرب  أنه طعام فهل
ليست قواتً اآلن ال جتزيء وإن أخذان ابللفظ قلنا: جتزيء على كل حال ويرتتب على هذا أيضاً إذا 

عند الناس  الناس وأطيب قلنا: ابللفظ قلنا: غريها ال جيزيء إال إذا عدمت حىت لو كان أفضل عند 
لرز مثاًل فإنه ال جيزيء إال إذا عدمت هذه األصناف فما هو األرجح؟ فيما نرى أن العربة ابملعىن كا

وهلذا نص اإلمام مالك رمحه هللا أن الشعري ال جيزيء إال ملن كانوا أيكلونه وأما من ال أيكله فال جيزيئه 
هل جيزيء أم ال؟ مث إن املعروف كان ال يؤكل  اإلقط إذا  وكذلك اإلمام أمحد رمحه هللا عنه روايتان يف

عند العلماء أن العربة يف األمور مبعانيها ال أبلفاظها وحنن ال نعلم معىن يعلق به احلكم يف كونه شعرياً 
 أو مترًا أو زبيباً أو إقطاً أو برًا ما له معىن إال أهنا كانت يف ذلك الوقت طعاماً هلم فإن قال قائل: يرد

لصحيحني وغريمها )فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر ابن عمر يف اعليكم حديث 
صاعاً من متر أو صاعاً من شعري( قلنا: اجلواب أن هذا سهل جدًا ألن التمر والشعري يف ذلك الوقت 

نة يف ذلك مها أساس الطعام وهلذا مل يذكر يف حديث ابن عمر الزبيب واإلقط ما ذكر ألن أهل املدي
لرئيس هو التمر والشعري فذكر النيب صلى هللا عليه وسلم التمر والشعري على سبيل وقت طعامهم اال

املثال وليس على سبيل التعني وكما هو معروف عند الفقهاء أن العربة ابملعاين ولذلك عند ابن حزم 
ريب مع ريمها لكنه غوال جيزيء غ رمحه هللا لكونه ظاهرايً حمظاً يقول ال جيزيء إال التمر والشعري فقط

 أن يف حديث أىب سعيد ذكر الزبيب واإلقط.
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وهل أنخذ مبا قال معاوية رضي هللا عنه وتبعه الناس على ذلك أو أنخذ مبا ذهب إليه أبو سعيد؟ 
الشعري يف عهد الرسول عليه الشك أن االحتياط أن أنخذ مبا قاله أبو سعيد ألن الظاهر أن التمر و 

التقومي لقال: صاعاً من متر أو ما يعادله من  الم خمتلفان يف القيمة ولو كان املقصودالصالة والس
شعري مثاًل فالصواب يف هذه املسألة أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي هللا عنه وهو وجوب إخراج 

س تلف الناس يف التقدير رمبا خيتلف الناالصاع أقرب للصواب وأيضاً فيه فائدة عظيمة وهي أن ال خي
الرب يساوي صاعاً من الشعري وأييت آخر ويقول: ال ربع صاع  يف التقدير فيقول مثالً: ثلثا صاع من

من الرب يساوي صاعاً من الشعري فتختلف األمة فإذا قلنا: أخرج صاعاً من الرب أو التمر أو الشعري 
ختار ما ذهب إليه معاوية أن شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا ا أو الزبيب أو اإلقط اكتفينا والغريب

 الفطرة نصف صاع من الرب.أنه جيزيء يف 
 

 القارئ: ومن قدر على هذه األصناف األربعة مل جيزه غريها.
الشيخ: املؤلف ذكر أربعة أو مخسة؟ إذا اعتربان أن الطعام جنساً مستقاًل صارت مخسة طعام أو متر 

 إقط أو زبيب.أو شعري أو 
و مل تكن لظاهر اخلرب وجيزيء يها وأيها أخرج أجزأه سواء كانت قوته أالقارئ: ألهنا املنصوص عل

الدقيق والسويق من احلنطة والشعري لقول أيب سعيد: مل خنرج على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 
ن دقيق مث شك فيه سفيان وسلم إال صاعاً من متر أو صاعاً من شعري أو صاعاً من زبيب أو صاعاً م

 يكال ويدخر فأشبه احلب.أو سلت رواه النسائي وألنه أجزاء احلب بعد فقال دقيق 
الشيخ: وقيل ال جيزيء الدقيق ألن احلب أصرب من الدقيق يعين يبقى مدة وال يتغري والدقيق يفسد 

وأما احلب فال يفسد وهذا بسرعة السيما إذا مل يكن فيه ملح فإنه ال يبقى إال أايماً قليلة مث يفسد 
ن اإلنسان احتاط وزاد فيه فإنه ال جيزيء  الصواب أن الدقيق ال جيزيء حىت ولو أالقول أقرب إىل

 ألن احلب أصرب وأبقى.
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القارئ: وجيزيء إخراج صاع من أجناس إذا مل يعدل عن املنصوص ألن كل واحد منهما جيزيء 
كر: يتوجه قول آخر ب منفردًا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد جلماعة وقال أبو

 أنه يعطي ما قام مقام هذه اخلمسة لظاهر قوله: )صاعاً من طعام( قال: واألول أقيس.



الشيخ: والظاهر أن الثاين هو األقيس قول أيب بكر جيد أنه جيزيء ماقام مقامه وإن مل يكن منها مع 
ومخس صاع بر ومخس زبيب  رالقدرة عليه بقينا يف كونه خيرج أجزاء يف صاٍع واحد يعىن مخممس صاع مت

ومخس صاع شعري ومخس صاع إقط يقول املؤلف: إن هذا جائز لكن يف القلب من هذا شيء ألن 
احلديث )صاعاً من شعري أو صاعاً من متر( والشارع له نظر يف احتاد اجلنس فكيف يعطى اإلنسان 

واب خالف ما قال املؤلف لصصاعاً مكون من مخسة أجزاء قد ال ينتفع به الفقري؟ فالظاهر هنا أن ا
 رمحه هللا وأنه ال بد أن يكون الصاع من جنس واحد كما هو ظاهر النص.

 
القارئ: ويف اإلقط روايتان إحدامها: جيزيء إخراجه مع وجود غريه ألنه يف اخلرب والثانية: ال جيزيء 

هتم وذلك ألنه ال قو إال عند عدم األصناف قال اخلرقي: إن أعطى أهل البادية اإلقط أجزأ إذا كان 
 جيزيء يف الكفارة وال جتب الزكاة فيه.

الشيخ: هذا قيد جيد للخرقي أن اإلقط جيزيء ألهل البادية بشرط أن يكون قوهتم وهذا نظر إىل 
 املعىن.

القارئ: فإن عدم اخلمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من احلب والتمر وقال ابن حامد: 
 ان كالذرة والدخن وحلوم احليتان واألنعام.ك  خيرجون من قوهتم أي شيء
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الشيخ: عمم ابن حامد رمحه هللا حىت يف اللحم واملؤلف يقول يف األول: من كل مقتات من احلب 
يف مكان يقتاتون حلوم احليتان والثمر يعين دون اللحم والصواب ما قاله ابن حامد: إنه إذا كان مثاًل 

له سهل وأما لون اللحم وهو موزون نقول أما إذا كان اللحم جافاً فكيجيزيء اللحم لكن كيف يكي
إذا كان موزون فإنه يزاد يف الوزن ألن اللحم إذا طري يكون ثقياًل فال بد أن يزيد فإذا كان الصاع  

ملوزون مادام املقصود الكيل حيتاج إىل زايدٍة يف كيلوين وأربعني غراماً فليجعل أربعة كيلوات ألن ا
 .الوزن

 
 فصل

ملا روى جماهد قال: قلت البن عمر: إن هللا قد القارئ: واألفضل عند أيب عبد هللا إخراج التمر 
أوسع والرب أفضل من التمر قال: إن أصحايب قد سلكوا طريقاً وأان احب أن أسلكه فآثر االقتداء 



 محد مث بعد التمر الرب ألنه أكثر نفعاً وأجود.هبم على غريه وكذلك أ
للفقراء هذا هو الصحيح ألن يعىن مث الباقي على السواء واألفضل إخراج ما كان أنفع الشيخ: 

املقصود هبا نفع الفقراء وهلذا قال ابن عباس رضي هللا عنهما: )ن النيب صلى هللا عليه وسلم فرضها 
 للمساكني( وما كان أنفع هلم فهو أوىل لكن ابن عمر رضى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة

سلكاً غريباً يف اإلقتداء ابلرسول عليه الصالة هللا عنه من قاعدته التحري التام للسنة حىت إنه سلك م
والسالم وهو أنه يقتدي به صلى هللا عليه وسلم حىت يف األمور اليت وقعت اتفاقاً بدون قصد حىت  

ل ويبول فيه من شدة املكان الذي ابل فيه الرسول عليه الصالة والسالم فينز  كان يف السفر يتحني
 الم خالفه عليه مجهور الصحابة.حتريه لكن هذا األصل يقول شيخ اإلس

 
 فصل

القارئ: وال جيزيء اخلبزم ألنه خارج عن الكيل واالدخار وال حب معيب وال مسوس وال قدمي تغري 
 القيمة ألنه عدول عن املنصوص.َيمَّمموا اخْلَبِّيَث مِّْنهم تـمْنفِّقموَن( وال جتزيء طعمه لقول هللا تعاىل: )َوال تَـ 
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الشيخ: هذا خالفاً ملن قال: إن القيمة جتزيء لكنه قول ضعيف ويدل هلذا أن الرسول صلى هللا 
رب والزبيب واإلقط ختتلف عليه وسلم عيَّنها من أصناف خمتلفة القيمة بال شك فالتمر والشعري وال

اع فلما مل خيتلف علمنا أن القيمة ال أثر هلا مث إنه قيمها ومع ذلك فقدرها شرعاً غري خمتلف وهو ص
القيمة مل تكن من الشعائر ألهنا حينئٍذ تكون خفية وال يعلم هبا مث لو قيل ابلقيمة أيضاً لو قلنا إبخراج 

فيقدر الصاع بدرهم وهو يساوي درمهني مثاًل لذلك ال  فمن يقدر القيمة رمبا حيايب اإلنسان نفسه
 جاءت به الشريعة وهو الصاع مما يطعم. ينبغي العدول عما

 
 فصل

ل وثلث ابلعراقي وهو ابلرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطٌل وأوقية القارئ: والصاع مخسة أرطا
مخسة أرطال وثلثاً متراً  ومخسة أسباع أوقية قال أمحد: الصاع مخسة أرطال وثلث حنطه فإن أعطى

أدري؟ وهذا يدل على أنه جيب أن حيتاط يف الثقيل فقد أوىف قيل له إن الصيحاين ثقيل قال: ال 
 أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقني.بزايدة شيء على مخسة 



الشيخ: حنن قدرانها على حسب كالم الفقهاء رمحهم هللا ووجدان أهنا كيلوان وأربعون جراماً ابلرب 
كيلوات عن الصاع فال   زين يعين ابلرب اجليد كيلوان وأربعون جراماً لكن من احتاط وأخرج ثالثالر 

الك رمحه هللا كره أن يزيد على الصاع النبوي وقال: أبس وال يعد هذا إسرافاً إن شاء هللا وإن كان م
جبة لكن على أهنا إن هذا مقدر شرعاً فال تنبغي الزايدة عليه لكنه يقال: حنن نزيد ال على أهنا وا

 نفل.
 القارئ: ومصرفها مصرف زكاة املال ألهنا زكاة.

ته يف ذلك اليوم حلديث الشيخ: هكذا قال املؤلف رمحه هللا وقيل ال يعطى منها إال من تدفع حاج
ابن عباس )طعمة للمساكني( فال تصرف إال للفقراء واملساكني فقط ال تصرف للمدين يف قضاء دينه 

مة أن ال رقاب وال تصرف يف ابن السبيل إال أن يكون فقريًا وهذا القول أبرأ للذوال تصرف يف ال
 تعطى إال من أيخذ الزكاة حلاجته ال للحاجة إليه.
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القارئ: وجيوز إعطاء الواحد ما يلزم اجلماعة كما جيوز دفع زكاة ماهلم إليه وإعطاء اجلماعة ما يلزم 
 الواحد كما جيوز تفرقة ماله عليهم.

له عائلة اجتمع أهل البيت أن الواحد يعطى فطر مجاعة يعين هذا فقري الشيخ: أما األول فواضح 
ر وأعطوه إايها فال أبس حىت وإن مل يكن له عائلة أما العكس أبن يفرق الصاع وعندهم عشرة فط

الواحد على عدة ففي النفس من هذا شيء ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم )فرضها صاعاً من 
نعم لو قيل: جيوز تفريق  طعمة للمساكني وما دون الصاع قد ال يكفي طعام( وقال ابن عباس أهنا

عة بشرط أن ال ينقص عن إطعامهم ذلك اليوم لكان ال أبس به وهبذه املناسبة جيب الصاع على اجلما
 أن نعلم أن ما يطعم للفقراء ينقسم إىل ثالثة أقسام:

وكفارة اليمني وكفارة اجلماع يف هنار  األول: قدر فيه املعطى دون املدفوع وذلك يف كفارة الظهار
هم؟ ويف كفارة اليمني إطعام عشرة مساكني ومل يذكر  ضان إطعام ستني مسكيناً ومل يذكر كم نطعمرم

 كم نطعهم؟
الثاين: ما قدر فيه املدفوع دون املعطى كالفطرة قدر فيها املدفوع وهو صاع لكن مل يقدر املعطى ما 

 حد.قيل لعشرة وال لعشرين أو لوا
هللا عليه وسلم  ملعطى وذلك يف فدية األذى فإن الرسول صليالقسم الثالث: ما قدر فيه املدفوع وا



قال يف الصدقة: )إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع( فقدر املعطى وقدر املدفوع فلنمشِّ 
من  على ما جاءت به السنة نقول أما الفطرة فتدفع صاعاً لواحد أو اثنني على حسب ما سبق

ًا أعطاهم مدًا من اجلماع يف هنار رمضان فيطعم املساكني سوءالتفصيل وأما كفارة اليمني والظهار و 
تِّّنَي  الرب أو من الرز أو صنع هلم طعاماً من غداء أو عشاء وأطعمهم فال أبس ألن هللا قال: )فَإِّْطَعامم سِّ

نقول: تطعم يف فدية األذى ستة مساكني مِّْسكِّيناً( وأما ما قدر فيه املدفوع واملعطى فيجب التزامه ف
 مسكني نصف صاع. لكل
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السائل: أحسن هللا إليك ذكران أبن دفعها للفقري الذي حيتاج إليها يف يوم العيد أبرأ لكن إذا أعطيناه 
ج جزءًا من واحدة فتبقى العشرة ليس يف عشرة فطر فمن املعلوم أنه لن حيتاج تلك العشرة وإمنا حيتا 

 حاجة هلا؟
 قري يعطى من الزكاة ما يدفع حاجته كل السنة.الشيخ: يعطى إىل هناية السنة فالف

 نوهم عن السؤال يف هذا اليوم( كيف جياب عنه؟السائل: ما رواه البيهقي وابن عدي )أغ
أن أقل ما يعطون ما يدفع السؤال يف  الشيخ: نعم حنن أغنيناهم يف هذا اليوم وزايدة هذا يدل على

 هذا اليوم.
 

ن األفضل إعطاء الفقري األنفع وكثري من القائلني جبواز دفع القيمة السائل: شيخ ابرك هللا فيك قلنا إ
 ة أنفع له؟يقولون إن القيم

الشيخ: لكن هل الدراهم مما نمص عليه هل هو طعام؟ احلديث طعام وهذا من حكمة الشرع أن 
الفقري  عام ألنه رمبا أييت يف يوم من األايم الطعام أحب إىل الفقري من الدراهم ورمبا نعطييعطى ط

 دراهم ويذهب ويشرتي هبا أشياء غري مفيدة.
 

 ابب إخراج الزكاة والنية فيه
القارئ: ال جيوز إخراج الزكاة إال بنيه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إمنا األعمال ابلنيات( وألهنا 

 سائر بادة حمضة فافتقرت إىل النية كالصالة وجيوز تقدُيها على الدفع ابلزمن اليسري كما يفع
وي الزكاة أو الصدقة العبادات وألنه جيوز التوكيل فيها بنية غري مقارنة ألداء الوكيل وجيب أن ين



 فال تنصرف الواجبة أو صدقة املال أو الفطر فإن نوى صدقة مطلقة مل جتزه ألن الصدقة تكون نفالً 
  الفرض.إىل الفرض إال بتعيني ولو تصدق جبميع ماله تطوعاً مل جيزه ألنه مل ينوِّ 

 الشيخ: يعين مل جيزِّ عن الزكاة ألنه مل ينوِّ الفرض.
املال املزكى عنه فإن كان له نصاابن فأخرج الفرض عن أحدمها بعينه أجزأه  القارئ: وال جيب تعني
 ألن التعيني )ال يضر(.

من يف نسخة املخطوطة )اليضره( هذا عنده نصاابن فأخرج الفرض من أحدمها بعينه يعين ال  الشيخ:
 اآلخر فال أبس ألنه ال يشرتط أن تكون من نفس املال.
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القارئ: وإن أطلق عن أحدمها أجزأه ألنه لو أطلق لكان عن أحدمها فال يضر التقييد به وإن نوى أنه 
زكاته وإال فهو عن احلاضر صح وكان على ما نوى وإن نوى أنه زكاة أو  إن كان الغائب ساملاً فهو

ه نه مل خيلص النية للفرض وإن نوى أنه زكاة مايل وإن مل يكن ساملا فهو تطوع صح ألنتطوع مل يصح أل
هكذا يقع فال يضر التقييد به ولو نوى إن كان أيب قد مات فصار ماله يل فهذا زكاته مل يصح ألنه مل 

عن لى أصل، وإن نوى عن ماله الغائب فبان اتلفا مل يكن له صرفه إىل احلاضر ألنه عينه ينب ع
 الغائب فأشبه ما لو أعتق عبدًا عن كفارة مل ُيلك صرفه إىل أخرى.

 
إذا نواه عن الغائب ودفعه أما لو عزل الزكاة يف مكان وقال: هذه عن الغائب مث تبني الشيخ: وهذا 

عن احلاضر ألن املال ما دام مل يستلمه الفقري فهو ملك لصاحبه يتصرف فيه كما اتلفاً فله أن خيرجها 
رج ألنه مل وهلذا لو أنه عزل شيئاً من ماله يريد أن يتصدق به مث بدا له أن ال يتصدق به فال حيشاء 

 خيرجه عن ملكه.
 

 فصل
ل عند األداء جاز وإن القارئ: وإذا وكل يف إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إىل الوكيل ونوى الوكي

ه من غري نية وإن نوى املوكل عند الدفع إىل نوى الوكيل ومل ينوِّ املوكل مل جيزه ألهنا فرض عليه فلم جيز 
ل أبو اخلطاب: جيزيء ألن الذي عليه الفرض قد نوى وحيتمل الوكيل ومل ينوِّ الوكيل عند الدفع فقا

 داء حصل من غري نية قريبة وال مقارنة.أنه إن نوى بعد األداء من الدفع مل جيزه ألن األ
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ن أنه البد من نيتني نية النفس منها شيء ألن املؤلف يرى اآلالشيخ: هذه التفاصيل يف الوقع يف 
ي عند دفعها ملستحقيها ولكن لو املوكل ونية الوكيل وأن املوكل ينوي عند دفعها للوكيل والوكيل ينو 

قيل: أبن الرجل لو قال لشخص: أخرج زكاة مايل فأتى إىل املال وأخرج منه بدون أن ينوي ذاك لو 
لكان حقاً وهذا يقع كثريًا يكون املال مثاًل عند املضارب ويقول له صاحب  قيل: أبن هذا جمزيء

ضارب وذاك مل يعلم مىت أخرجها وال كيف املال: إين قد وكلت يف إخراج زكاة املال وخيرجها امل
أخرجها؟ فهل نقول ال جيزيء؟ الصواب أنه جيزيء وأهم شيء هو أن الوكيل ينوي عند أدائها إىل 

أهم شيء مث يقال أيضاً أن الوكيل ليس بيده مال ووكل يف إخراج زكاة مث أخرجها مستحقيها هذا 
ذهنه أهنا لفالن فهنا ينبغي أن يقال ابإلجزاء وليس عنده مال لكن غاب عند إخراجه إايها غاب عن 

 ألن عنده نية سابقة وهي أن مجيع ما يف هذا املكان هو زكاة لفالن املهم أن التشديد يف النية هلذا
احلد يف النفس منه شيء ويقال األصل أن الوكيل إذا أخذ املال من املوكل يدفعه زكاًة فاألصل أنه 

 مه ملستحقه فقد نواه عن صاحبه.نواه من حني أخذه وأنه إذا سل
 مسألة: الظاهر أن اجلهات املوكلة أهنا انئبة عن الفقراء وأن اإلنسان إذا سلمها هلم بريء منها.

ع عند اإلنسان زكوات متعددة وخلطها مجيعاً فهل نقول البد أن تعني عند الدفع أن مسألة: إذا اجتم
و ما أشبه ذلك أو يقال إنه ال أبس؟ فنقول أما فالانً له عشرة من عشرين أو عشرة من مخس عشر أ

يع إذا كان وكياًل عن الفقراء مثل اجلمعيات اخلريية اآلن فال أبس أن خترج الزكاة من اجملوع عن اجلم
وأما إذا كان وكياًل لشخص معني فال شك أنه قد يكون هناك حرج يف أن يقدر زكاة كل شخص 

 وخيرج وهللا سبحانه وتعاىل يعلم نصيب كل واحد منهم. بعينه ويضطر هنا إىل أن جيمعها مجيعاً 
 

 السائل: ما معىن كالم املؤلف )أهنا افتقرت إىل النية كالصالة(؟
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مور العادية ألهنا عبادة حمضة فالبد فيها من نية )إمنا األعمال ا ليست من األالشيخ: يعين أهن
 ابلنيات(.



 مام كيد الفقراء.القارئ: وإن دفعها لإلمام بريء منها بكل حال ألن يد اإل
الشيخ: وأيضاً انئب اإلمام مثل اإلمام يعين اجلمعيات اخلريية املفسوح هلا حكمها حكم اإلمام فلو 

أدوا زكاهتم هلذه اجلمعيات مث احرتقت أو سرقت فإنه ال ضمان يعين ال جيب على أهل أن الناس 
كاته لشخص أن يفرقها مث سرقت لو أن إنساانً أعطى ز الزكوات أن يضمنوها ألهنا وصلت إىل حملها و 

من هذا الشخص فعلى صاحبها أن يؤدي الزكاة مث هل يضمن الوكيل أو ال؟ ينبين على التفريط 
تفريط فلو أعطيتك ألف رايل وقلت: هذه زكاة فرقها مث إن هذه الزكاة سرقت فهل جيب وعدم ال

ا ألن الوكيل هنا ليس وكيالً ب أن خيرج بداًل عنهعلى الذي أعطاها أن خيرج بداًل عنها؟ نعم جي
للفقراء بل هو وكيل لصاحبها وهل يضمن هذا الذي سمرقت منه؟ نقول: إن كان قد تعدى أو فرط 

 ال فال ضمان.ضمن وإ
القارئ: وإن أخذها اإلمام قهراً أجزأت من غري نية رب املال ألهنا تؤخذ من املمتنع فلو مل جتزِّ ما 

مل أن ال جتزئه فيما بينه وبني هللا تعاىل إال بنيتها ألهنا عبادة اهر كالم اخلرقي وحيتأخذت وهذا ظ
طاب وابن عقيل وقال القاضي: جتزيء نية حمضة فلم جتزِّ بغري نية كاملصلي كرها وهذا اختيار أيب اخل

 اإلمام يف الكره والطوع ألن أخذ اإلمام كالقسم بني الشركاء واألوىل أوىل.
يما بينه وبني هللا ألن هذا مل تطب هبا نفسه واإلمام أخذها منه كرهاً صواب أهنا ال جتزيء فالشيخ: ال

وقال أدِّ الزكاة طوعاً فقال أديتها إليك.  أما ظاهرًا فتجزيء فلو أن اإلمام عاد إىل صاحب الزكاة
هبا لكن فيما قال: هذا كرهاً، أخذهتا منك كرهاً عليك، فإن اإلمام ال ُيلك هذا وكذلك ال يطالب 

ني هللا كيف نقول أهنا جتزيء؟ وهو مل ينو التقرب هبا إىل هللا بل هو ممتنع منها غاية االمتناع ما بينه وب
 رأسه. أخذت منها إال والسيف فوق
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 السائل: املكره على دفع زكاته إذا اتب فهل خيرجها مرة أخرى؟
 الشيخ: نعم جيب أن يدفع زكاة أخرى ألن هذه ما أجزأت ألهنا أخذت منه كرهاً.

 
 فصل

تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب ألنه سببها فال جيوز تقدُيها عليه كالتكفري قبل القارئ: وال جيوز 
عجيلها بعده ملا روي عن علي رضي هللا عنه: )أن العباس سأل رسول هللا صلى هللا احللف وجيوز ت



يرخص له يف أن يعجل الصدقة قبل أن حتل فرخص له( رواه أبو داود، وألنه حق مال عليه وسلم أن 
رفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية اخلطأ ويف تعجيلها ألكثر من عام روايتان إحدامها: أجل لل

 ز ألنه عجلها بعد سببها.جيو 
 قبل انعقاد وقت نصاهبا.والثانية: ال جيوز ألنه عجلها قبل انعقاد حوهلا فأشبه ما لو عجلها 

وكماله فاخلالصة اآلن أنه جيوز  الشيخ: يف نسخة املخطوطة )قبل نصاهبا( يعين قبل متام نصاهبا
لف حبديث علي بن أيب طالب رضي هللا تعجيل الزكاة بعد متام النصاب وإن مل يتم احلول واستدل املؤ 

( وألن هذا دين عجله صاحبه قبل عنه: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم تعجل من العباس صدقته
ال جيزيء ألهنا مل جتب حىت اآلن فإخراجها  حلوله فال أبس به وأما أن يعجل قبل متام النصاب فإنه
لف والقاعدة أن تقدمي الشيء قبل سببه الٍغ إخراج هلا قبل وجود السبب كما لو كفر قبل أن أن حي
 أو ال؟ يقال: ينظر قد يكون األفضل التقدمي  وبعد سببه وقبل الشرط جائز لكن هل األفضل التقدمي

من الناس احتاج حاجة خاصة فإن هنا األفضل التعجيل  كما لو حدث يف الناس جماعة أو أن أحداً 
 أوىل ليكون اإلنسان على يقني من وجوهبا. أما إن مل يكن هناك سبب فتأخريها حىت جتب

 السائل: إذا عجل لسنة وزاد املال خالهلا؟
 ذا زاد املال خيرج زكاة ما زاد.الشيخ: إ

مثاًل يف السنة األوىل مث نقص املال عن النصاب السائل: ابرك هللا فيك إذا عجَّل زكاته ملدة سنتني 
 هل يرجع يف الزكاة اليت أخرجها؟

 جع فيها وتكون تطوعاً.الشيخ: ما ير 
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القارئ: فإن ملك نصاابً فعّجل زكاة نصابني عنه وعما يستفيده يف احلول اآلخر أجزأه عن النصاب 
إلبل فعجل شاتني عنها وعن دون الزايدة ألنه عجل زكاة الزايدة قبل وجودها ولو ملك مخساً من ا

ه وإن ملك أربعني شاة فعجل عنها شاة مث نتاجها فحال احلول وقد نمتجت مخساً فكذلك ملا ذكران
ها ألهنا جتزيء عنها وعن أمهاهتا لو كانت ابقية فعنها ماتت األمهات وبقيت سخاهلا أجزأت عن

 وحدها أوىل.
 شاة ألهنا مثانون والثمانون زكاهتا شاة كاألربعني. الشيخ: ألهنا إذا كانت هي وأمهاهتا ابقية زكاهتا

 



ها ولو ملك عرضاً قيمته ألف فعجل زكاة ألفني فحال احلول وقيمته ألفان القارئ: خبالف اليت قبل
 عن ألف واحد ملا ذكرانها.أجزأه 

أن  الشيخ: ذكر رمحه هللا القاعدة أن من عجل عن شيء معدوم مل جيزيء ألنه يشرتط لتعجيل الزكاة
 يكون املعجل عنه موجودًا خذ هذه القاعدة والبقية تفريع عليه.

 
 فصل
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القارئ: وإذا عجل الزكاة ومل تتغري احلال وقعت موقعها وإن ملك نصاابً فعجل زكاته وحال احلول 
مث نمتجت أخرى قبل  وهو انقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه وإن ملك مائة وعشرين فعجل شاة 

ل فكذلك كمال احلول لزمه شاة اثنية ألن املعجل كالباقي على ملكه يف إجزائه من الزكاة عند احلو 
ا يف إجياب الزكاة وإن تغريت احلال مبوت اآلخذ قبل احلول أو غناه أو ردته فإن الزكاة جتزيء عن رهب

لو تلفت عند آخذها أو استغىن هبا فإما  وليس له ارجتاعها ألنه أداها إىل مستحقها فربيء منها كما
يعه أو حاهلما معاً فقال أبو إن تغريت حال رب املال مبوته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو ب

لو مل يعلمه وقال بكر والقاضي: احلكم كذلك ألنه دفعها إىل مستحقيها فلم ُيلك الرجوع هبا كما 
ة معجلة مل يكن له الرجوع عليه ألن الظاهر أهنا عطية تلزم ابن حامد: إن مل يعلمه رب املال أهنا زكا

الساعي أو رب املال لكنه أعلن اآلخذ أهنا زكاة ابلقبض فلم يكن له الرجوع هبا وإن كان الدافع 
فإذا طرأ ما ُينع االستحقاق وجب رده   معجلة رجع عليه ألنه دفعها عن ما يستحقه القابض يف الثاين

لدار قبل السكىن مث إن وجدها بعينها أو زائدة زايدة متصلة رجع هبا ألن هذه كاألجرة إذا اهندمت ا
 هاهنا وإن زادت زايدة منفصلة فهي )للفقراء(. الزايدة تدفع يف الفسوخ فتبعت

 الشيخ: عندي يف املخطوط )للفقري( ولعلها نسخة.
قبضها فكان نقصها عليه  ا انفصلت يف ملكه وإن نقصت لزم الفقري نقصها ألنه ملكها بالقارئ: ألهن

لك الفقري كاملعيب وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها ألن ما زاد بعد ذلك أو نقص إمنا هو يف م
 فإن قال املالك: أعلمته احلال فأنكر الفقري فالقول قوله مع ُيينه ألنه منكر.

جيل أنه لو تغريت يل كله لقول ابن حامد رمحه هللا وهذا مما يدل على آفة التعالشيخ: هذا التفص



الف الذي احلال فماذا يصنع؟ إنسان عجل الزكاة مث افتقر هل يرجع إىل الفقري أو ال يرجع؟ فيها اخل
 سبق
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ولذلك كان األفضل أن ال خيرج اإلنسان زكاته إال إذا مت احلول ووجبت الزكاة لكن قد تدعو احلاجة 
ام النصاب البد أن يكون متام أو املصلحة إىل التقدمي فحينئٍذ نقول ال أبس به إال أنه بشرط مت
أحوال فإنه ال يصح إال عن حولني النصاب والبد أن يكون يف احلولني فأقل فلو عجل عن ثالثة 

 فقط.
 

 فصل
 ا مل جيزه ألنه مل يعطها ملستحقها.القارئ: ولو عجلها إىل غين فافتقر عند وجوهب

 هو غري مستحق أي غين.الشيخ: مع أنه حني الوجوب كان مستحقاً هلا لكن عند التعجيل 
ارث عن زكاته مل جيزه ألهنا القارئ: وإن عجلها ودفعها إىل مستحقها مث مات املالك فحسبها الو 

اة فهلكت يف يديه مل يضمنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما لو عجلها هو وإن تسلف اإلمام الزك
اجلميع ألن يده كأيديهم وله وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله ربه املال أو الفقراء أو مل يسأله 

 من غري تفريطه مل يضمن كويل اليتيم. والية عليهم بدليل أن له أخذ الزكاة بغري إذهنم فإذا تلفت
شية وألقاها يف الربد الشديد أو احلر الشديد فعليه الشيخ: أما لو فرَّط فعليه ضمان أبن عجل زكاة ما

 الضمان.
 قراء؟السائل: مامعىن سأله رب املال أو الف

سأله الفقراء الشيخ: يعين سأله رب املال التعجيل يعين قال لإلمام: أان أحب أن أعجل زكايت أو 
 قالوا له: عجل لنا الزكاة.

 
 فصل

تعجيل العشر ألنه جيب بسبب واحد وهو بدو الصالح يف القارئ: وظاهر كالم القاضي أنه ال جيوز 
أبو اخلطاب: جيوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع  الثمرة واحلب فتعجيله تقدمي له على سببه وقال

ك النصاب وبدو الصالح كتمام احلول وأما املعدن والركاز الزرع وال جيوز قبله ألن وجود ذلك كمل



 واحدا ألن سبب وجوهبا يالزم وجوهبا وال جيوز تقدُيها قبل سببها.فال جيوز تقدمي صدقتهما قوالً 
 لقاضي أنه ال جيوز أن تقدم الزكاة حىت يبدو الصالح.الشيخ: الظاهر أن الصواب كالم ا

(3/57) 

 

 ابب قسم الصدقات
ب املال تفريق زكاته بنفسه ألن عثمان رضي هللا عنه قال: )هذا شهر زكاتكم فمن  جيوز لر  القارئ:

يد بن منصور بنحوه وأمر علي واجد الركاز أن كان عليه دين فليقضه مث ليزكِّ بقية ماله( رواه سع
 يتصدق خبمممسه.

ل: أتيت سعد بن أيب وله دفعها لإلمام عداًل كان أو غريه ملا روي سهيل بن أيب صاحل عن أبيه قا
وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤالء القوم على ما ترى فقال: ادفعها إليهم فأتيت 

سعيد فقالوا: مثل ذلك وألنه انئب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كويل  ابابن عمر وأاب هريرة وأ
وال أيمن من السلطان أن اليتيم قال أمحد: أعجب إيل أن خيرجها وذلك ألنه على ثقة من نفسه 

 يصرفها.
 الشيخ: عندي يف املخطوط )وال أيمن السلطان( نسخة.
فع زكاة األموال الظاهرة إىل السلطان دون د القارئ: يف غري مصرفها وعنه: ما يدل على أنه يستحب

اة الباطنة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفاءه رضي هللا عنهم )كانوا يبعثون سعاهتم لقبض زك
األموال الظاهرة دون الباطنة( وقال ابن أيب موسى وأبو اخلطاب: دفعها إىل اإلمام العادل أفضل ألنه 

ن التهمة ويربأ به ظاهرا وابطنا ودفعها إىل أهلها حيتمل أن م أعرف ابملصارف والدفع إليه أبعد
 يصادف غري مستحقها فال يربأ به ابطنا.

(3/58) 

 

يرجع إىل املصلحة فإذا كان السلطان معروفاً قيقة ينبغي أن يقال: إنه الشيخ: هذا اخلالف يف احل
حق فهنا ينبغي أن يدفعها إىل ابلعدالة وكان صاحب املال ال يعرف الناس وال يعرف املستحق وال األ

اإلمام وإذا كان األمر ابلعكس فاألفضل أال يدفعها ولعل هذا التفصيل جتتمع فيه األقوال ألن 
براء الذمة بيقني فمثاًل إذا كان هناك جماهدون أو غارمون أو فقراء يف أطراف البالد ال املقصود هو إ



ال شك أن الدفع إليه أفضل من كونك ال تعرف ندركهم وال نعرفهم والسلطان عادل ويعرفهم فهنا 
إال من حولك ورمبا يتخمون من املال وأنت ال تدري أما إذا كان غري عادل فإن األفضل أن يؤدي 

 اإلنسان زكاته بنفسه ال سيما إذا كان يعلم أن هناك مستحقني من أقاربه فتكون صدقة وصلة.
انس معينني واستمر على هذا احلال سنني حىت السائل: بعض الناس أعتاد أن يدفع الزكاة إىل أ

نستحي ولوكان الذين أيخذون الزكاة وقد اغتنوا مث يستمر ويقول إهنم اعتادوا علينا وأيتون كل سنة و 
 من ردهم أفال يقال إن دفعها إىل اإلمام وإن كان غري عادل أوىل من إعطائها إىل هؤالء؟

 
يدفعها إىل اإلمام وال يعطي هؤالء وما ذكرت يقع كثرياً الشيخ: ال بل يقال: يعطيها ملستحقها وال 

رتاها أو ما أشبه جتد هذا الرجل فقريًا وتعطيه مث يغتين مثاًل جاءه مرياث أو جاءه ربح من أرض اش
ذلك مث جييء ويطلب العادة نقول ما نعطيه ونعظه نقول له: اتق هللا وال نعطيه غضب أو ما غضب 

أن يكون يف ذلك قطيعة رحم فأعطيه من مالك من ابب الصلة وخيلف هللا لكن إذا كان قريباً وخيف 
 عليك.

نفق على زوجها إن كان فقريًا فهل هلا السائل: ابرك هللا فيكم من املعلوم أن الزوجة ليس عليها أن ت
 أن تؤدي زكاهتا إىل زوجها؟

(3/59) 

 

الشيخ: ابن حزم على ظاهريته يقول: إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقري جيب عليها أن تنفق عليه 
هذا هو القول الراجح وهلذا ملا  والصحيح أنه ال جيب عليها لكن إذا كان عندها زكاة تعطيه من زكاهتا

قة أتته امرأة عبد هللا بن مسعود وقالت: اي رسول هللا إن عبد ر النيب عليه الصالة والسالم ابلصدأم
هللا بن مسعود زعم أنه هو وولده أحق من تصدقت عليه؟ قال: )نعم زوجك وولدك أحق من 

َا الصََّدقَاتم لِّْلفمَقَراتصدقيت عليه(، وأيضاً لدينا شيء مهم أقرا آية الزكاة: )  ءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنيَ إِّمنَّ
َها( إىل آخره وال ُيكن أن خنرج شيئاً منها إال بدليل فمثالً إذا كان الزوج فقريًا وزوجته غنية  َعَليـْ

كاة وعندها زكاة أليس داخاًل يف اسم الفقراء؟ وهل جيب عليها أن تنفق عليه حىت نقول إهنا تعطيه الز 
ىل طعام وكسوة وقال أعطيها من قرية والزوج غين وهي فقرية حتتاج إلتوفر ماهلا؟ ال لكن لو أهنا ف

زكايت؟ ال جيوز ألنه جيب عليه أن ينفق عليها فإذا أعطاها من زكاته وفر ماله ولذلك لو كان على 
ه دين واالبن غين الزوجة غرم كدين جاز أن يقضيه من زكاته وهي زوجته أو أن إنساانً له أب علي



لى األب دين سابق مثاًل وأراد االبن أن يقضي  جيد األب نقصاً يف اإلنفاق لكن عينفق على أبيه ومل
دين أبيه من زكاته جيوز ألنه ال جيب عليه أن يقضي دين والده فإذا قضاه فإنه مل يوفر ماله فأنت خذ 

َا الصََّدقَات لِّْلفمَقَراءِّ( وأ ليه من دليل فآل البيت ي فرد من أفراد العموم خيرج البد عاآلية العامة: )إِّمنَّ
رجهم وهو قوله صلى هللا عليه وسلم )إن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حممد( وهو خارج فيه دليل خي
 من العموم.

 )يوجد سقط صفحتني من املنت(.
ه وجهان أحدمها: القارئ: فإن كان متفرقاً زكى كل مال حيث هو فإن كان نصاابً من السائمة ففي

تنقل زكاته إىل غري بلده والثاين: جيزئه اإلخراج  ن الفرض بقدر ما فيه من املال لئاليلزمه يف كل بلد م
 يف بعضها لئال يفضي إىل تشقيص زكاة احليوان.

(3/60) 

 

الشيخ: وهذه املسألة األخرية ينبغي أن يقال: إهنا ترجع إىل رأي الساعي القابض للزكاة فإذا رأى أهنا 
القول الراجح أن أيخذ القيمة فال أبس البلدين فال أبس وإذا رأى على تؤخذ من أحد املالني يف أحد 

 أيضاً فتبقى املسألة غري مشكلة على القول الراجح.
 

القارئ: وإن كان ماله جتارة يسافر هبا قال أمحد رضي هللا عنه: يزكيه يف املوضع الذي أكثر مقامه فيه 
وله ألن املنع القاضي: يعطي زكاته حيث حال ح وعنه: يعطي بعضه يف هذا البلد وبعضه يف هذا وقال

 منها يفضي إىل أتخري الزكاة وإن كان ماله يف ابدية فرق زكاته يف أقرب البالد إليها.
الشيخ: قول القاضي جيد أنه خيرجه يف املكان الذي جتب عليه الزكاة فيه ما دامت عنده فإذا وجبت 

 املدينة خيرجه يف مثاًل وعنده مال يف مكة ومال يفعليه الزكاة وهو يف املدينة وهو من أهل مكة 
 املدينة وال أبس حىت ال يتضرر ابلتأخري ونقل الزكاة.

 فصل
القارئ: إذا احتاج الساعي إىل نقل الصدقة استحب أن يسم املاشية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ضوال.كان يسمها وألن احلاجة تدعوا إىل ذلك لتميزها عن )غنم اجلزية( وال
 )نعم اجلزية(. الشيخ: يف نسخة املخطوطة



القارئ: ولرتد إىل مواضعها إذا شردت ويسم اإلبل والبقر يف أصول أفخاذها ألنه موضع صلب يَقِّلُّ 
 أمل الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة ويسم الغنم يف آذاهنا فيكتب عليها: )هلل( أو زكاة.

(3/61) 

 

النار مث يكوي هبا املكان الذي يريد أن يسم فيه  اإلنسان حيمي حديدة علىالشيخ: الوسم معناه أن 
م احليوان من أجل حفظه ال وهو وإن كان فيه إيالم لكن فيه حفظ لألموال فدل ذلك على أن إيال

أبس به ومنه ما يفعل بعض الناس الذين يشرتون احلمام البد أن ينتفوا قوادمها من األجنحة حىت ال 
إذا اشرتاها اإلنسان سوف تطري إىل املكان الذي كانت أتلفه من قبل فيقصون القوادم  تطري ألهنا

ف البيت مث بعد ذلك خترج وتنبت من جديد لكن فتألوينتفوهنا حىت أتلف البيت ألهنا ال تطري طرياانً 
لو قصوها ما نبتت بقيت مقصوصة وال تستطيع الطريان فاملهم أن مثل هذا التعذيب إذا كان 

مصلحة فال أبس به وإذا كان جيوز لنا أن جنّر السكني على أوداجها ونزهق روحها ملصلحتنا فهذا لل
كتب عليها هلل كيف نكتب عليها هلل؟ يعين نضع سم يمثله لكن نتحرى األسهل فاألسهل ولكن الو 

ميسم مكتوب بشكل )هلل( بدون مهزة الوصل فإذا وضع على فخذ البعري ظهر )هلل( لكن فيها 
كلة )هلل( قد تكون من إبل الفيء ألن )هلل( تصلح للزكاة والفيء فالذي خيصص ويعني هو كلمة مش

كاة( أربعة اليوجد فرق بنّي أما الوسم املوجود اآلن ة )ز )زكاة( احلروف يف كلمة )هلل( ثالثة ويف كلم
ممون هبذا يكون مثاًل إلبل الصدقة وسم معني  فالناس ال َيسِّ

 
مرتادفان أو متقاطعان أو ما أشبه ذلك املهم أنه ليس على ما قاله الفقهاء  إما دائرة وإما خطان

قصود الوسم الذي يعينها وهلذا هو وامل رمحهم هللا فيما نعلم إال إذا كان يف بعض البالد وما ندري
 مأخوذ من السمة وهي العالمة.

نه موضع ضرورة وإن ابع القارئ: وإن وقف من املاشية شيء يف الطريق أو خاف هالكه جاز بيعه أل
 لغري ذلك فقال القاضي: البيع ابطل وعليه الضمان ألنه متصرف )يف اإلذن( ومل يؤذن له يف ذلك.

وط )ابإلذن( يف نسخة والباء أصح من )يف( ألنه حقيقة ما تصرف يف اإلذن ملخطالشيخ: عندي يف ا
 إمنا تصرف ابإلذن فالباء للسببية.

(3/62) 



 

يب حازم روى )أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى يف إبل واز ألن قيس بن أالقارئ: وحيتمل اجل
واه سعيد بن منصور الصدقة انقة كوماء فسأل عنها فقال املصدق: إين ارجتعتها إببل فسكت( ر 

 ومعىن االرجتاع أن يبيعها ويشرتي بثمنها غريها.
والسالم أجاز التصرف فيكون  الشيخ: وقد يقال إن هذا ال دليل فيه ألن الرسول عليه الصالة

موقوفاً على إجازة ويل األمر إن أجاز التصرف فال أبس وإن قال: أان ال أرضى وأريد أن تضمنها فله 
 ك.ذل

 لضابط يف املكان الذي ال تنقل إليه الزكاة؟السائل: ماا
 الشيخ: مسافة القصر.

 السائل: إذا كان ُيكن الوسم بشيء غري النار؟
 شيئاً نستغين به عن النار فهو أحسن. الشيخ: إذا وجدان

 
 ابب ذكر األصناف الذين تدفع الزكاة هلم

َا الصَّ  َها القارئ: وهم مثانية ذكرهم هللا تعاىل يف قوله: )إِّمنَّ َدقَاتم لِّْلفمَقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنَي َعَليـْ
 نَي َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َفرِّيَضًة مَِّن اَّللَِّّ َواَّللَّم َعلِّيٌم َحكِّيٌم(.َواْلممَؤلََّفةِّ قـملموهبممْم َويفِّ الرِّقَابِّ َواْلَغارِّمِّ 

رِّيَضًة مَِّن اَّللَِّّ( فما موقفنا من هذه الكلمة؟ أن نقول: مسعاً ألصناف قال )فَ الشيخ: بعد أن ذكر هللا ا
ي حكمة يتفلسف هبا أحد من الناس ما فيه وطاعًة مث أعقبها بقوله: )َواَّللَّم َعلِّيٌم َحكِّيٌم( فقطع إ

 فلسفة فاهلل تعاىل قطع فلسفة الناس بقوله: )َواَّللَّم َعلِّيٌم َحكِّيٌم(.
غريهم من بناء مساجد أو إصالح طريق أو كفن ميت ألن هللا تعايل وز صرفها إىل القارئ: وال جي

 خصهم هبا بقوله )إمنا( وهي للحصر تثبت املذكور وتنفي ما عداه.
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الشيخ: هذا صحيح هذا استالل جيد وال حجة ملن قال إن قوله: )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( يشمل كل أعمال 
الطريق املوصل إليه نقول: هذا خطأ أواًل ألن هللا ذكرها يف ابطن أشياء معينة  اخلري ألن سبيل هللا هو

لقلنا: ختصيص بعد تعميم أما أن يعين لو كانت يف اآلخر لقلنا: تعميم بعد ختصيص أو يف األول 
َّللَِّّ( شيء يذكرها يف جوف املستحقني ويقول: )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( فهذا يدل على أن املراد )َويفِّ َسبِّيلِّ ا



خاص وهو اجلهاد يف سبيل هللا وأيضاً لو قلنا: )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( عام لكل خري لكان ذكر احلصر لغوًا 
ب ما ذكره املؤلف رمحه هللا وكما قلنا قبل قليل ال عربة يف فلسفة متفلسف بعد ال فائدة منه فالصوا

يف هذا القول تضييق على الفقراء وتضييق لسمبمل اخلري  قول هللا عز وجل: )َواَّللَّم َعلِّيٌم َحكِّيٌم( مث إن
يف هذا األخرى ألن كثريًا من الناس قد يغلبه الشح ويقول أبين مسجدًا بزكايت وأسرتيح فيكون 

تضييق لطرق اخلري وتضييق على الفقراء ألن بناء املسجد سهل ولكن صرفها إىل الفقراء حيتاج إىل 
سان هل هو فقري أو غري فقري؟ مث من يتوىل الصرف ومن يتوىل تعب أواًل: البحث عن حال اإلن

كلمة )َويفِّ احلساب هلذا مع كونه خمالف لآلية هو أيضاً فيه ضرر على مستحقيه أعين القول أبن  
 َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( عامة.
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القارئ: وال جيب تعميمهم هبا وعنه: جيب تعميمهم والتسوية بينهم وأن يدفع من كل صنف إىل ثالثة 
ن واحدا وإن توىل الرجل فصاعدا ألنه أقل اجلمع إال العامل ألن ما أيخذه أجرة فجاز أن يكو 

أيب بكر ألن هللا تعايل جعلها هلم بالم التمليك وشّرك بينهم إخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار 
او التشريك فكانت بينهم على السواء كأهل اخلمس واألول املذهب ألن النيب صلى هللا عليه بو 

م فرتد يف فقرائهم( أمر بردها يف صنف وسلم قال ملعاذ: )أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه
د وأمر ه يف محالة: )أقم حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا( وهو صنف واحواحد وقال لقبيصة ملا سأل

بين بياضة إبعطاء صدقاهتم سلمة بن صخر وهو واحد فتبني هبذا أن مراد اآلية بيان مواضع الصرف 
التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي خبالف  دون التعميم ولذلك ال جيب تعميم كل صنف وال

 اخلمس.
ابآلية ذكر األجناس قول الثاين ال شك أنه خطأ وهو القول بوجوب التعميم ألن املراد الشيخ: وال

ليس ذكر األشخاص فهو كأنه قال: هذه هي األجناس وإذا صرفها يف جنس واحد فال أبس مث السنة 
 على صنف واحد. واضحة ظاهرة يف أنه جيوز االقتصار

 
 فصل

عي فأعطاه عمالته ألنه أيخذ عوضا فكان حقه آكد ممن القارئ: إذا توىل اإلمام القسمة بدأ ابلسا
ولإلمام أن يعني أجرة الساعي قبل بعثه من غري شرط ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  أيخذ مواساة



فإن عني له أجرة دفعها إليه وإال  بعث عمر رضي هللا عنه ساعيا ومل جيعل له أجرة فلما جاء أعطاه
 دفع إليه أجرة مثله.

سه فهو معطى للحاجة إليه ال وعلى هذا يعطيه ولو غنياً ألنه هنا أعطاه ملصلحة الزكاة ال لنفالشيخ: 
 حلاجته وهلذا يعطى مقدار أجرته ولو كان غنياً.

احلافظ واحلمال والكيال وحنو القارئ: ويدفع منها أجرة احلاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي و 
 .ذلك ألنه من مؤنتها فقدم على غريه
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الشيخ: هذا ما مل يكن هناك شيء من بيت املال يعطى العامل ويعطى هؤالء الذين يعملون ملصلحة 
ن هلم راتب شهري أو راتب الزكاة فإن كان هناك شيء فإهنم ال يعطون من الزكاة يعين مثاًل لو كا

ضيقوا على أهلها أما إذا عمل مقدر ابلعمل من قبل الدولة من بيت املال فإهنم ال يعطون زكاة لئال ي
 ل املؤلف.مل يكن هلم راتب شهري أو عملي فإهنم يعطون من الزكاة بقدر أجرهتم كما قا

 السائل: ما هو أقل من يدفع هلم من الزكاة على القول الثاين؟
شيخ: يف التعميم مثالً األصناف مثانية كل صنف البد أن يكون منه ثالثة ويكون ثالثة يف مثانية ال

عة وعشرين فإذا كانت زكاتك أربعة وعشرين رايل فاعطِّ الفقري واحد واملسكني واحد والعاملني أبرب
واحد وهذا ال  احد واملؤلفة قلوهبم واحد والغارمني واحد ويف سبيل هللا واحد وابن السبيلعليها و 

 الناس.شك أنه غري صحيح أواًل: ألن السنة متظافرة يف ذلك والثاين: يف هذا مشقة عظيمة على 
 السائل: هل لإلمام أن يعطي العامل ابلنسبة ملا جييب؟

فلإلمام أن يقول للساعي: لك عشرة يف املائة أو مخسة يف الشيخ: إذا كان هذا أجرة مثل ال أبس 
 ون هذا أجرة مثله.املائة بشرط أن يك

 السائل: لو كان العامل يقوم بعملني كحاسب وسائق؟
يف مانع بشرط أن ال خيل ابلعمل اآلخر لو كان حاسباً وأخل مبسألة الشيخ: يعطى على قدر عمله ما 

 وز.القبض واحلفظ وما أشبه ذلك فال جي
 السائل: أحدهم عرض شقة للبيع فهل عليه زكاهتا؟

 رضها للبيع ما فيها زكاة يعين اإلنسان ساكن يف شقة وطابت نفسه منها.الشيخ: الشقة اليت يع
 تجارة؟السائل: وإذا كان مشرتيها لل



 الشيخ: إذا كان شراؤه هلا للتجارة الزم من الزكاة.
 فقراء زكاة للشقة فماذا يفعل؟السائل: وإذا مل يكن عنده مال يعطيه ال

 ويقيدها وإذا ابعها أخرجها.الشيخ: ينتظر حىت يبيعها يقدر القيمة اآلن 
والفقراء أشد حاجة ألن هللا  القارئ: والفقراء واملساكني صنفان وكالمها أيخذ حلاجته إىل مؤنة نفسه

 تعاىل بدأ هبم والعرب إمنا تبدأ ابألهم فاألهم.
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الشيخ: حقيقة املؤلف رمحه هللا أحياانً يقول: ألن هللا بدأ هبا والصواب أن يقال وقد قال النيب صلى 
ن ا بدأ هللا به( أحسن مية النسائي )ابدأوا مبهللا عليه وسلم: )أبدأ مبا بدأ هللا به( هذه رواية مسلم روا

 قول املؤلف إن العرب تقول كذا ألن لدينا حقيقة شرعية غري اللغوية واحلقيقة الشرعية مقدمة.
القارئ: وألن هللا تعايل قال: )َأمَّا السَّفِّيَنةم َفَكاَنْت لَِّمَساكِّنَي يـَْعَملموَن يفِّ اْلَبْحرِّ( فأخرب أن هلم سفينة 

من الفقر وقال )اللهم أحيين مسكينا وأمتين  عليه وسلم استعاذ هبا وألن النيب صلى هللا يعملون
 مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني( رواه الرتمذي.

الشيخ: هللا املستعان هذا ضعيف بل أقرب شيء أنه موضوع ألن احلقيقة أن املساكني حيشرون يف 
ن يقال ربة به إمنا التعليل أال هو حديث موضوع ال عزمرته كيف هو حيشر هو يف زمرهتم وعلى كل ح

أن هللا بدأ هبم فنبدأ هبم كما قال الرسول عليه الصالة والسالم )أبدأ مبا بدأ هللا به( اثنياً: أن 
االشتقاق يدل على ذلك فالفقر معناه اخللو ومنه القفر املكان اخلايل وهذا موافقة يف االشتقاق 

على اخللو فاإلنسان رمبا لفاقة والسكون ال يدل و من قوهلم: أسكنتهم ااألصغر وأما املساكني فه
يسكن إذا كان متوسط احلال عند رجل غين فلذلك كانت مادة الفقر ومادة املسكنة تدل على أن 

 الفقري أشد حاجة.
 القارئ: فدل على أن الفقراء أشد فالفقري من ليس له ما يقع موقعاً من كفايته من مكسب وال غريه

 تتم به كفايته. فيعطى كل واحد منه ما واملسكني الذي له ذلك
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الشيخ: الفقري واملسكني تبني لنا اآلن أن بينهما فرقاً لكن إذا ذكر أحدمها وحده صار ال فرق بينهما 
( يشمل الفقراء وقوله: )لِّْلفمَقَراءِّ 89اآلية فقوله تعاىل: )إِّْطَعامم َعَشَرةِّ َمَساكِّنَي( )املائدة: من

رِّي ان إذا اجتمعتا افرتقتا وإن ( يشمل املساكني فالفقري واملسكني كلمت8َن( )احلشر: من اآليةاْلممَهاجِّ
افرتقتا اجتمعتا وهلا نظائر ليس هذا موضع ذكرها بقي أن يقال ماذا يعطى املسكني والفقري؟ يعطى ما 

نفق ثالثة آالف رايل عرفنا أن هذا الفقري مثاًل له راتب وراتبه ألفا رايل لكنه ي يكفيهما والكفاية إذا
ما يكفي نعطيه يف السنة اثين عشر ألفاً وعلى هذا فقس هل عنده كفاية؟ ال ما عنده كفاية نعطيه 

وكذلك لو كان له صنعة لكن ال تكفيه نعطيه ما يكفيه هو وعائلته وإذا أعطيناه أعين الفقري 
نامها؟ ال ألهنما ملكاه ملكاً سكني مث أغنامها هللا عز وجل إبرث أو كسب فهل نسرتجع ما أعطيوامل

 اتماً.
ر من مل يعرف بغىن قبل قوله بغري ُيني ألن األصل عدم املال وإن ادعاه من القارئ: وإذا ادعى الفق

ال حتل إال ألحد ثالثة رجل عرف غناه مل يقبل إال ببينه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن املسألة 
ذوي احلجى من قومه: لقد أصابت فالانً فاقة فحلت له املسألة  أصابته فاقة حىت يشهد له ثالثة من

 حىت يصيب قواماً من عيش أو سدادًا من عيش( رواه مسلم.

(3/68) 

 

الشيخ: هذه البينة البد فيها من ثالثة يشهدون أبن فالانً الذي كان غنياً أصابته فاقة فلو شهد اثنان 
تتضمن شيئني استحقاق هذا الرجل ومضايقة اآلخرين  مل يقبل واحلكمة وهللا أعلم أن هذه الشهادة

ين ألن هذا الرجل الذي فاحتيج إىل اثنني ابلنسبة إىل استحقاقه وإىل واحد ابلنسبة إىل مضايقة اآلخر 
قدران أن نعطيه عشرة آالف سيحرم بقية الفقراء من هذه العشرة فلذلك صار البد من ثالثة وهللا 

ي يظهر لنا وعلى كل حال هذه البينة البد فيها من ثالثة رجال ما أعلم حبكمة شرعه لكن هذا الذ
لى الزان أما بقية األموال فيكفي فيها يقبل فيها النساء ومثلها أيضاً البد من أربعة رجال الشهادة ع

 رجالن أو رجل وامرأاتن أو رجل وُيني مدعي.
ك ليس ذوي العواطف الذي وقوله )من ذوي احلجى( احلجى العقل يعين الذين عندهم عقل وإدرا

يعطف على هذا ألنه ابن أخيه أو ألنه عمه أو ما أشبه ذلك بل رجل عاقل ال يشهد ألحد إال وهو 
 يستحق.

قارئ: وإن رآه جلداً وذكر أنه ال كسب له أعطاه من غري ُيني ملا روى عبيد هللا بن عدي بن اخليار ال



 ه شيئا فّصعد بصره فيهما وصوابه.أن رجلني أتيا رسول هللا وهو يقسم الصدقة فسأال
 الشيخ: صعد يعين رفع وصوبه نزل.

 ال لقوي مكتسب( رواه أبو داود.القارئ: وقال هلما: )إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين و 
الشيخ: وهذا طبعاً إذا وثق منهما أما إذا مل يثق منهما ورأى عليهما عالمة الكذب فإنه ال يلزمه أن 

ألنه يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم إذا قال للرجل: )الحظ فيها لغين وال لقوي أيخذ بقوهلما 
ليسوا أغنياء هذا بعيد من الصحابة لكن يف وقتنا  مكتسب( أيظن أحد من الناس أهنم سوف يقولون

احلاضر قد يؤول ويقول: ال حظ فيها لغين ويريد أن يكون غنياً له ماليني الدراهم هلذا البد من 
 لقرائن.ا

القارئ: وإن ادعى أن له عياال فقال القاضي وأبو اخلطاب: يقلد يف ذلك )كما قلد( يف حاجة 
 نفسه.

 
 د( نسخة.الشيخ: عندي )كما يقل
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 القارئ: وقال ابن عقيل: ال يقبل إال ببينه ألن األصل عدم العيال فال تتعذر إقامة البينة عليهم.
كن عندي عشرة أبناء فهذا البد  لو قال أان بنفسي ما علّي قاصر لالشيخ: قول ابن عقيل جيد يعين

من البينة إال إذا كان يتعذر إقامة البينة لكونه رجاًل غريباً ال نعلم عنه فهذا نصدقه لكن إذا كان يف 
 البلد وقال عندي عشرة أبناء أو عشرون ولدًا نقول البد من البينة.

تاج إىل خدمته أو بضاعة و دابة حيتاج إىل ركوهبا أو خادم حيالقارئ: وإن كان لرجل دار يسكنها أ
يتجر هبا أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها وال تقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية وال يلزمه بيع 

 شيء من ذلك قل أو كثر.
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ء من املال وله الدار الشيخ: )إذا كان لرجل دار يسكنها( تساوي مثاًل مائيت ألف هو ليس عنده شي
األخرى؟ ال، ألن اإلنسان قد تتغري  واستغن ابملائةاليت يسكنها هل نقول بعها واشرتِّ داراً مبائة ألف 



حاله وحياته إذا اختلف منزله الذي كان أيلفه كذلك )دابة حيتاج إىل ركوهبا( عنده دابة يستطيع لو 
هل نقول بع السيارة واستغن هبا عن الزكاة؟ ال ال ابعها أن ينفق على نفسه من مثنها كالسيارة مثالً 

إىل خدمته( إنسان مثالً مريض وليس له من خيدمه فاستأجر يبيعها وكذلك إذا كان له )خادم حيتاج 
خادماً حمتاجاً إليه وقال: أان بنفسي ما علّي قاصر لكن اخلادم حيتاج إىل نفقة فإننا نعطيه أو )بضاعة 

اعة تساوى مائة ألف يتجر هبا هذه البضاعة تدر عليه ابلكسب كل شهر يتجر هبا( عنده مثالً بض
ن الزكاة وال نقول له استهلك هذه البضاعة وإذا انتهت يرزقك هللا ال يلزمه أقل من كفايته يعطى م

ألن الرجل يقول: علّي ضرر هبذا أان أجتر هبذه البضاعة ومع أهنا تساوي املائة ألف وتكفيين ثالث 
رها الذي أيتيين منها ما يكفيين فال يلزمه أن يبيعها كذلك )ضيعة يستغلها( ضيعة يعىن سنوات لكن د

تان يستغله يساوي ماالً كثريًا لكنه يستغله لينفق على أهله ومغله ال يكفي لنفقته يعطى من الزكاة بس
كن غلتها ما وال نقول بع هذه الضيعة وكذلك لو كان عنده دار )عمارة( يؤجرها تساوي ماالً كثريًا ل

عنده أربعون شاة يقتنيها تكفي له ولعياهلا ال نلزمه ابلبيع وكذلك أيضاً نقول: )سائمة يقتنيها( رجل 
لدرها ونسلها يبيع اللنب ويبيع أوالدها إذا جاءوا وأيكل هو وعياله من نتاجها ال نقول بعها أو بع 

هلل سعة للناس إذا أخذان هبذا القول  بعضها واستغن به عن الزكاة ألن هذا يضره كل هذا فيه واحلمد
 والظاهر أنه قول صواب إن شاء هللا.

الرابع: املؤلفة وهم السادة املطاعون يف عشائرهم وهم ضرابن: كفار ومسلمون  القارئ: الصنف
 فالكفار من يرجى إسالمهم أو خياف شرهم.
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اف شره( مراعاة للفظ )من( وعلى اجلمع الشيخ: عندان يف املخطوط ابإلفراد )من يرجى إسالمه أو خي
 من حيث اللغة جائز هذا وهذا.مراعاة ملعناه فهي 

 
يب صلى هللا عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنني قبل إسالمه ترغيباً له يف القارئ: ألن الن

 اإلسالم.
ون( يف عشائرهم الشيخ: أوالً: املؤلفة قلوهبم املؤلف عرف ذلك أبهنم )السادة( مجع سيد )املطاع

اهر كالم وبناء على ذلك لو أننا أعطينا واحدًا من الناس من الكفار أتليفاً لقلبه على اإلسالم فظ
املؤلف أن ذلك ال جيزيء ألنه البد أن يكونوا سادة وأن يكون هلم طاعة يف عشائرهم والفرق واضح 



سالم عشائرهم غالباً وهذه ألهنم إذا كانوا سادة مطاعني يف عشائرهم فإن إسالمهم حيصل به إ
إذا كنا نعطي الفقري  مصلحة كبرية ال حتصل فيما إذا أعطينا فردًا لنتألفه على اإلسالم لكن قد يقال

من الزكاة إلنقاذه من موت البدن فإعطاؤان إايه إلنقاذه من موت القلب من ابب أوىل والشك أن 
والشراب فلو أن اآلية عمممت وأمخذت  اإلنسان حمتاج إىل اإلسالم أكثر من حاجته إىل الطعام

سادة أو غري سادة لكان هذا ابلتعميم وقيل: )املؤلفة قلوهبم( كل من يؤلف قلبه على اإلسالم من 
أوىل مث االستدالل إبعطاء هؤالء من الغنائم قد ينازع فيه فيقال: اإلعطاء من الغنائم أوسع من 

لى األخص ألنه البد أن يكون الدليل أعم من اإلعطاء من الزكاة وال يصح أن نستدل ابألعم ع
ا آية من كتاب هللا ال حنتاج إىل هذا املدلول وعلى كل حال فنحن ال حنتاج إىل قضية صفوان ألن لدين

ونقول الدليل على إعطاء املؤلفة قوله تعاىل: )َواْلممَؤلََّفةِّ قـملموهبممْم( يبقى النظر هل خيتص يف السادة 
الصحيح عندي أنه عام فكل من نرجو إسالمه إذا كان حيتاج إىل بذل شيء من  املطاعني أو هو عام؟

 من موت الدين. الزكاة فإننا نعطيه إنقاذًا له
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القارئ: واملسلمون أربعة أضرب منهم من له شرف يرجى إبعطائه إسالم نظريه فإن أاب بكر الصديق 
 ثباهتما وحسن نياهتما. الزبرقان بن بدر معأعطى عدي بن حامت ثالثني فريضة من الصدقة وأعطى 

الشيخ: هذا صحيح يعين يقول: سيد مطاع يف عشريته مسلماً حسن اإلسالم نعطيه ألجل أن يسلم 
نظريه وهذا يقع كثريًا ولنفرض أن مثاًل قبيلة صغرية أسلم سيدها وحوهلا قبيلة صغرية أيضاً مل يسلم 

ا نظر إىل أن هذا السيد أمعطي هذا املال القبيلة األخرى مل فأعطينا سيد القبيلة املسلمة مث إن سيد
 أسلم هذا أيضاً حيصل به اخلري وهذا أتليف للغري فيجوز.

القارئ: الثاين: ضرب نيتهم ضعيفة يف اإلسالم فيعطون لتقوى نيتهم فيه فإن أنساً قال حني أفاء هللا 
قريش املائة من اإلبل لم يعطي رجااًل من على رسوله أموال هوازن: طفق رسول هلل صلى هللا عليه وس

 وقال: )إين أعطي رجاالً حداثء عهد بكفر أأتلفهم( متفق عليه.
الشيخ: هذا ليس كاألول هذا لتقوية إُيانه أما األول فهو الكافر لدخوله يف اإلسالم والثاين لتقوية 

 إُيانه.
 القارئ: الثالث: قوم إذا اعطوا قاتلوا ودفعوا عن املسلمني.

 وا مل يقاتلوا ومل يدافعوا هذا أيضاً من التأليف.الشيخ: وإذا مل يعط



القارئ: الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن ال يعطيها إال أن خياف فكل هؤالء جيوز الدفع إليهم 
من الزكاة ألهنم داخلون يف اسم املؤلفة وقد مسى هللا تعاىل هلم سهما وروى حنبل عن أمحد رضي هللا 

ن عمر وعثمان رضي هللا عنهما مل يعطياهم شيئا واملذهب: األول فإن ه أن حكمهم انقطع ألعن
سهمهم ثبت بكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله وال يثبت النسخ ابالحتمال وترك عمر وعثمان عطيتهم 

 إمنا كان لغناهم عنهم واملؤلفة إمنا يعطون للحاجة إليهم فإن استغين عنهم فال شيء هلم.
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الشيخ: هذا التعليل الذي ذكره صحيح يعين أن عمر وعثمان مل يعطيا املؤلفة ليس ألنه نسخ احلكم 
إليهم زالت وهم إمنا يعطون  إذ أنه ال نسخ بعد موت الرسول صلى هللا عليه وسلم ولكن ألن احلاجة

إسالمهم لكن خنشى  للحاجة ومن املهم قوله يف القسم األول: كفاراً أعطوا لدفع شرهم يعىن ما نرجو
ليس  من شرهم فنعطيهم دفعاً لشرهم وهذا قد حيتاج الناس إليه يف الوقت احلاضر يكون املسلمون

ن لدفع الشر ولكن بشرط أن نعرف أن عندهم قدر يف قتال هؤالء الكفار وخيشون من شرهم فيعطو 
أن أيخذوا ما نعطيهم هذا العطاء يوجب دفع الشر أما أن نعطيهم وحنن ال أنمن أن ُيكروا بنا و 

ا شيئاً فإهنم ليقاتلوان به فهذا ال نعطيهم لكن إذا عرفنا من حاهلم وجمرايت أعماهلم أهنم إذا أعطو 
 يكفون شرهم عنا فال أبس أن نعطيهم لكف الشر.

السائل: اإلعطاء للمؤلفة قلوهبم هل يكون من الغنائم قبل التوزيع أم بعده فالنيب صلى هللا عليه 
 فتح مكة أعطى املؤلفة قلوهبم ومل يعط أصحابه.وسلم يف 

كة واستقر األمر فيها خرج إىل أهل الشيخ: فتح مكة ما فيه غنائم الغنائم يف ثقيف بعد أن فتح م
 ئم أهل الطائف.الطائف فهذه الغنائم غنا

 السائل: هل يدخل يف املؤلفة قلوهبم العصاة الذين يرجى رجوعهم عن املعصية؟
الذين يرجى رجوعهم عن املعصية وهم من املسلمني هؤالء يقام عليهم احلد إن كانت الشيخ: العصاة 

 إن كانت معصيتهم ليس هلا حد. معصيتهم هلا حد أو التعزير
ب وهم املكاتبون يعطون ما يؤدونه يف كتابتهم وال يقبل قوله: إنه القارئ: الصنف اخلامس: الرقا

 قه )املوىل( ففيه وجهان.مكاتب إال ببينة ألن األصل عدمها فإن صدَّ 
 الشيخ: عندي يف املخطوط )سيده( نسخة وهو أصح ألنه ما صار موىل له بعد.



ى نفسه والثاين: ال يقبل ألنه : فإن صدقه سيده ففيه وجهان أحدمها: يقبل ألن السيد أقر علالقارئ
 متهم يف أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه.
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ك شهادة لقلنا إنه جير إىل نفسه نفعاً لكن هو ل الثاين وارد ولو كان ذلالشيخ: هذا صحيح فاالحتما
سوف خيرج من ملكه وحينئٍذ نقول جير إىل نفسه نفعاً من وجه وضررًا من وجه آخر ألن هذا املكاتب 

إذا قال العبد: إنه مكاتب وصدقه السيد نعطي السيد مال الكتابة مث نقول للعبد اذهب أنت اآلن 
 ى السيد ابب حيلته.حر فنسد عل

القارئ: وللسيد دفع زكاته إىل مكاتبه ألنه معه يف ابب املعاملة كاألجنيب وجيوز أن يردها املكاتب إليه 
 وفاءًا عن دينه فأشبه الغرمي. ألنه أيخذها

الشيخ: هذا كاتب عبده على مخسة آالف نصفها بعد ستة أشهر والنصف الثاين بعد ستة أشهر 
العبد والعبد ردها عليه وفاءًا نقول هذا جائز وال أبس كالغرمي يعين كما لو كان فأعطى زكاته هلذا 

دراهم فأوفاه هبا فال أبس إذا مل يكن هناك إلنسان غرمي فقري فأعطاه الطالب الذي هو الدائن أعطاه 
 مواطأة فإن كان هناك مواطأة فال جيوز.

 القارئ: وال يزاد املكاتب على ما يويف كتابته.
 : أان عندي يف املخطوط )على ما يؤدي يف كتابته( نسخة.الشيخ

 القارئ: وجيوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئال حيل وهو معسر فتنفسخ كتابتها.
الشيخ: وهل مثل ذلك املدين؟ يعىن إنسان مدين عليه دين حيل بعد ستة أشهر هل جيوز أن يوىف 

دين نعلم أنه ال يستطيع الوفاء إذا حل الدين نويف دينه قبل أن حيل؟ فيه التفصيل إذا كان هذا امل
الدين عنه وال حرج وأما إذا علمنا أنه يستطيع أبن يكون صاحب راتب جيد وأنه عند حلول أجل 

 سيويف فهذا ال نعطيه ألنه ليس حباجة إىل إىل الوفاء.
لرقاب فيدخل يف اآلية القارئ: وهل جيوز اإلعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان إحدامها: جيوز ألنه من ا

فعلى هذا جيوز أن يعني يف مثنها وأن يشرتيها كلها من زكاته ويعتقها وال جيوز أن يشرتي ذا رمحه احملرم 
 فعل عتق عليه ومل تسقط الزكاة ألن عتقه حصل بسبب غري اإلعتاق من الزكاة.عليه فإن 
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عتق بدون إعتاق هكذا علل املؤلف والصواب الشيخ: معناه ال جيوز أن يشرتي عمه من زكاته ألنه ي
كذلك إعتاق القريب يكون نه إذا كان دفع الزكاة إىل القريب الذي من أهلها أفضل فأنه جيوز أل

أفضل وأما قوله: أبنه حصل بغري إعتاق نقول: فيه نظر بل هذا حصل إبعتاقه ألنه اشرتى هذا الرحم 
أنه جيوز أن يشرتي ذا رحم حمرم منه من الزكاة ويعتق عليه  احملرم ولو أنه ما اشرتاه مل يعتق فالصواب

عليه بنسب لو قدر أنه امرأة هذا هو ذو الرحم  مبجرد الشراء فمن هو ذا الرحم احملرم؟ هو من حيرم
احملرم مثل العم، اخلال، األخ، ابن األخ، ابن األخت، وأما ابن العم فال رحم بينهما ولو قدر أنه 

وجها وأبو الزوجة ليس ذا رحم إمنا هو صهر فذو الرحم هو الذي حيرم بينهما امرأة جلاز أن يتز 
 التناكح من أجل النسب يعىن الرحم.

 
القارئ: وجيوز أن يفك منها أسريا مسلماً ألنه فك رقبة من األسر والرواية الثانية: ال جيوز اإلعتاق 

لِّ اَّللَِّّ( يريد الدفع إىل اجملاهدين والعبد ال منها ألن اآلية تقتضي الدفع إىل الرقاب لقوله: )َويفِّ َسبِّي
 يدفع إليه.

حيح ألنه داخل يف الرقاب وهذا ما يعرف يف الشيخ: يقول جيوز أن ينفك منها أسري مسلم هذا ص
لغة العصر ابلرهائن يكون رهائن من املسلمني عند األعداء ويقول األعداء: ال نفكهم لكم إال بشيء 

كاة لفك هذه الرهائن فال أبس وأما قوله: الرواية الثانية: أنه ال جيوز اإلعتاق من املال فيعطون من الز 
إىل الرقاب لقوله )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( لو قال كقوله )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( ألن منها ألن اآلية تقتضي الدفع 

َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( فيقال أيهما أوىل أن  قوله )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( ليس تعلياًل للرقاب لكن األقرب كقوله )َويفِّ 
ن الزكاة أيهما أقرب إىل الدخول نعطي مكاتباً من الزكاة يستعني هبا على الكتابة أو أن نشرتي عبدًا م

( الثاين الشك أنه أقرب.  يف قوله )َويفِّ الرِّقَابِّ
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ع إىل اجملاهدين املقيس عليه الذي جعله أصالً اثنياً: قوله رمحه هللا إن قوله )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( يريد الدف
ا قسمت املستحقني إىل قسمني قسم البد من متليكه كرُية إذا تلوهتا عرفت أهنفيه نظر ألن اآلية ال

ّلك َها َواْلممَؤلََّفةِّ قـملموهبممْم( هؤالء ُيم ون ألنه وقسم ال يشرتط متليكه: )لِّْلفمَقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنَي َعَليـْ
َها َواْلممَؤلََّفةِّ قـم  لموهبممْم( القسم الثاين: )َويفِّ الرِّقَابِّ َواْلَغارِّمِّنَي َويفِّ قال: )لِّْلفمَقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنَي َعَليـْ



( وهذا يدل على أن املقصود أن تصرف يف الرقاب ( فقال: )َويفِّ الرِّقَابِّ بدون  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ
رتط التمليك  أن ُيلكها املعطى وهلذا نقول: لو أنه أوىف دين املكاتب دون أن يعطيه ألجزأ ألنه ال يش

كذلك أيضاً نقول يف سبيل هللا القول أبنه يعطى منها اجملاهد فقط ضعيف والصواب أنه يعطى اجملاهد 
قاتل فقوله )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( وتشرتى منها األسلحة وتشرتى من الزكاة األسلحة وإن مل ُيلِّّكها للم

ألف رايل جاهد هبا والثاين: أن نشرتي  تشمل شيئني األول: أن منلك اجملاهد ونقول: خذ هذه مثالً 
أسلحة ونعطيها للمجاهدين كل ذلك جائز وكل ذلك داخل يف قوله: )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( ألنه جاء 

تمليك بل جاء بفي الدالة على الظرفية وكما أنه جيوز لإلنسان التعبري القرآين بغري الالم الدالة على ال
يستطيع وفاءه أن يذهب إىل الدائن ويقول اي فالن أنت تطلب زيداً  إذا علم أن فالانً عليه دين وال

مائة رايل هذه مائة رايل وإن كان زيٌد مل يعلم بذلك ألهنا داخلة يف قوله: )َواْلَغارِّمِّنَي( وعلى هذا 
ية تدل على أنه جيوز أن يمشرتى للمجاهدين سالح يقاتلون به وأن تقضى الديون عن فنقول اآل

مل يعلموا بذلك وأن يمشرتى العبد من الزكاة ويعتق وإن مل يعلم بذلك لكن البد أن يعلم  املدينني وإن
 ابلعتق كي يتحرر.
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البني وهو من حيمل دية  القارئ: الصنف السادس: الغارمون وهم ضرابن ضرب غرم إلصالح ذات
ي محالته وإن كان غنيا ملا ئفيتني فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدأو مااًل لتسكني فتنة أو إصالح بني طا

روى قبيصة بن خمارق قال حتملت محالة فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم 
: اي قبيصة إن الصدقة ال حتل إال لثالثة رجل حتمل اي قبيصة حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا مث قال

ه مسلم وألنه أيخذ ملصلحة املسلمني فجاز له محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ُيسك( روا
 األخذ مع الغىن كالغازي.

الشيخ: الغارمون ذكرهم هللا يف اآلية بفي وذكر العلماء أهنم ضرابن األول: من غرم ملصلحة الغري 
: من غرم ملصلحة نفسه فأما من غرم ملصلحة الغري فالبد أن يكون غرمه ألمر مهم جدًا كأن والثاين

ني بينهما فتنة إما بدية قتيل بينهما أو بغري ذلك فأراد أن يصلح بني هاتني القبيلتني مبال جيد قبيلت
أن يعان على  حتمله هو فهذا الشك أنه أتى معروفاً كبريًا ومصلحة عظيمة فكان من حماسن اإلسالم

كانت املسألة األمر وأن يساعد عليه وأن يشكر له هذا الفعل فيعطى من الزكاة بقدر ما حتمل أما إذا  
فردية فإنه ال يعطى إذا كان غنياً كإنسان حتمل محالة عن شخص أمسكه غرُيه وقال أعطيين حقي 



شك حتمل محالة وإال حبستك اآلن فجاء رجل حمسن وقال حقك علي أان أحتمل احلق هذا ال
قريًا حتل له الزكاة ملصلحة غريه لكنه ليس كاألول هذا ال نعطيه من الزكاة إال إذا كان فقريًا إذا كان ف

أعطيناه ألنه صار من الغارمني ألنفسهم وأما إذا كان غنياً فال يعطى والفرق بينهما واضح ظاهر إذاً 
 ن مصلحة هلا أمهيتها.هذا الغارم إلصالح الغري وملصلحة الغري بشرط أن تكو 
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القارئ: الضرب الثاين من غرم ملصلحة نفسه يف مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه وال يعطى 
رم يف معصية مل يدفع إليه قبل مع الغين ألنه أيخذ حلاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغىن كالفقري وإن غ

ويف إعطائه بعد التوبة وجهان أحدمها: يعطى ألنه أيخذ التوبة ألنه ال يؤمن أن يستعني هبا يف املعصية 
 جاز كإعطائه لفقره والثاين: ال يعطى ألنه ال يؤمن عوده إىل املعصية.لتفريغ ذمته ال ملعصية ف

ريًا ال يستطيع الوفاء واشرتط املؤلف رمحه هللا أن يكون الشيخ: الغارم لنفسه ال يعطى إال إذا كان فق
شمل ما إذا كان غرمه يف واجب أو كان غرمه يف مستحب أو كان غرمه يف غرمه يف غري معصية في

ن غرمه يف واجب كرجل أدى فريضة احلج وهي غري واجبة عليه لكنها هي الفريضة رجل مباح من كا
 اجب.استلف لقضاء نذر عليه هذا غرم يف و 

بة عليه هذا غرم الثاين: غرم يف مستحب كرجل استدان من شخٍص مااًل ليؤدي العمرة وليست واج
 يف مستحب.

جة هو يف غىن عنها وليست واجبة وال مستحبة الثالث الغرم يف مباح كرجل استدان شيئاً واشرتى حا
عين عنده ما يستأجر به لكن لكنه يريد أن يكون كزمالئه مثال هذا مباح ومن ذلك أن يشرتي له بيتاً ي

 قضي دينه وهذا من قسم املباح.قدر أن الرجل اشرتى بيتاً فصار عليه غرم فنعطيه ون
 إذا غرم يف مكروه ألنه ليس مبعصية.والرابع: يف مكروه فظاهر كالم املؤلف أنه يعطى 

(3/79) 

 

اخلامس: إذا غرم يف معصية فإنه ال يعطى إال إذا اتب وعلمنا توبته وأنه صادق فنقضي عنه مثال 
ا وغرم بذلك أموااًل كثرية فهنا  كثرية يشرهبذلك رجل ابتلي بشرب اخلمر والعياذ ابهلل واشرتى مخوراً 

هو غارم يف الواقع ال شك يف هذا فهل نعطيه ونقضي دينه نفك أسره أو ال؟ نقول نعطيه إذا اتب 



نقول أنت اآلن غارم ويف ذمتك مال كثري وحنن مستعدون أن نقضي هذا الدين من الزكاة لكن 
نهجه واثنياً: تشجيعاً له على ن الرجل حسن مبشرط أن تتوب فتاب إىل هللا فنعطيه أواًل: أل

االستمرار يف ترك املعصية أما إذا مل يتب فإننا ال نعطيه مثاله رجل مبتلى بشرب الدخان وأكثر 
الديون اليت عليه بل كل الديون عليه لشرب الدخان جاء وقال: إنه فقري ما عنده ما يويف قوائم 

يتوب وهل مبجرد أن يقول أتوب إىل هللا  ضي عنه إال أنالدين اشرتى حرام وقال اقضوا عين ال نق
نقضي عنه؟ ال خصوصاً املبتلني هبذه األشياء اليت تلزمهم ويصعب اإلنفكاك منها هؤالء ال نقبل 

منهم جمرد أن يقولوا تبنا حىت ننتظر وعلمنا أنه صادق فإن القول الراجح أن نقضي دينه وفيه وجه 
نقول هذا الرجل رجع بعد أن تطهر من ذنوبه ولسنا أن يرجع لكن  أنه ال يقضى دينه ألنه حيتمل

ملزمني أبن يعصم الناس يف املستقبل حىت الذي غرم يف مباح ُيكن يف يوم من األايم أن يستدين يف 
شيء حمرم إذًا يقضى الدين عن املدين إذا كان عاجزًا عنه بشرط أن يكون غارماً يف غري معصية فإن 

ن يتوب منها وإذا قدران أن هذا الرجل الغارم فقري يعين ال يستطيع أن بناه أواًل أبغرم يف معصية طال
جيد ما ينفقه على نفسه من طعام وشراب وكسوة وهو يشرب الدخان مثاًل هل نعطيه؟ يف هذا 

تفصيل إن قال: أصّرف ما تعطونين يف حاجة مباحة فهذا نعطيه وأما أن نعطيه ونطلق فاملبتلى بشرب 
 يصرف الدراهم يف الدخان ما نعينه. وشبهه أول ما الدخان

(3/80) 

 

فإذا كان الرجل غري مستقيم وأنت تعرف أن املستحق غارم أو فقري لكن قلت له: اذهب فتب إىل 
إال إذا محلناه على التوبة هللا وإذا تبت فأت ونساعدك هل هذا جائز؟ يعين أبن ال نعطيه مما يستحق 

َس َعَلْيَك همَداهمْم َوَلكِّنَّ ا ليس جبائز نقول ليس جبائز ألن الرجل مستحق )لَيْ رمبا نقول هذا جائز ورمب
اَّللََّ يـَْهدِّي َمْن َيَشاءم( هو اآلن استحق أن يعطى من الزكاة وكونه مثاًل حالقاً حليته أو مسباًل ثوبه أو  

إلصالح والرتبية إذا علمنا ذا إليه ما علينا منه وقد نقول: إنه جائز من ابب اكثري الغيبة والنميمة ه
كالم استقام وصار هذا عوانً على ترك املعصية فقد يكون هذا له وجه ولكين أنه إذا قلنا له هذا ال

 أخشى أنك إذا قلت هذا: ذهب ومل يرجع وألنه مبتلى خصوصاً املبتلى مثاًل إبسبال الثوب أو ابلغيبة
ال ُيكن أن جيلس يف جملس إال وهو يغتاب الناس يعين بعض الناس نسأل هللا العافية مبتلى ابلغيبة 

جدًا أن يقلع منها فهذا رمبا نقول: أعطه إذا كنت تيئس أو يغلب على ظنك أنه لن يستقيم فهنا يقل 
قول: اي فالن وهللا أعطه ألنه حمق وهو لن يستعني هبا على املعصية أما إذا كنت ترجو فال أبس أن ت



عنه أن تذهب وتتوب إىل هللا عز وجل مما صنعت وأن تقلع أنت مستحق لكن أعينك على نفسك 
 وعلى العني والرأس هذا طيب.

 
 القارئ: وال يقبل قوله: إنه غارم إال ببينه فإن صدقه الغرمي فعلى وجهني.

(3/81) 

 

الشيخ: يقول املؤلف: اليقبل قوله: إنه غارم إال ببينه ألن الغرم ال تتعذر إقامة البينة عليه ولكن 
مة البينة يف املكان الذي هو فيه اآلن واب أن من مل يعرف بغىن فإنه يقبل قوله ألنه قد يتعذر إقاالص

فإن قال قائل: هل الواثئق بينه وال سيما إذا كانت صورة وثيقة؟ نقول: من نظر إىل حال الناس اليوم 
وحيتفظ هبا ويويف كثرياً  قد يتوقف ويقول: ليس ببينة ألن كثريًا من الناس تكتب له الوثيقة يف الديون

تجدي هبا الناس فهذا يوجب اإلنسان التوقف لكن املؤلف رمحه هلل إذا منه أو أكثره مث أييت بوثيقة يس
أردان أن أنخذ بكالمه نقول أى واحد يقول: إنه غارم البد أن يقيم بينه إن صدقه الغرمي هل يقبل أو 

قول: إنه يقبل وقول اثن إنه ال يقبل ألن الغرمي متهم ال؟ يقول املؤلف: فيه وجهان أى قوالن للعلماء 
نظري هذه فالغرمي يتهم ُيكن أن يتفق اثنان ويقول أحدمها: ادع أين أطلبك وأان غرُيك وأان  وسبق

سأصدقك والذي حتصله يكون بيننا ُيكن السيما يف البالد الفقرية والذين يتحايلون على األموال 
 غرمي.الب على ظنك صدق املدعي قمبل بال بينة وال حاجة لتصديق البكل شيء لكن كما قلنا: إذا غ

 القارئ: وجيوز للرجل دفع زكاته إىل غرُيه وأخذها منه ملا ذكران يف املكاتب.
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الشيخ: لكن بشرط أن ال يتواطآ على ذلك يعىن مثاًل جيوز للرجل أن يدفع الزكاة إىل غرُيه والسيما 
أطلب رجاًل عشرة آالف رايل  ن فإذا أعادها عليه فال أبس مثال ذلك أانإذا كان له غرماء آخرو 

وعندي زكاة عشرة آالف رايل فأعطيته إايها والرجل حريص على إبراء ذمته وهو مل يذهب ليشرتي 
هبا أشياء غري الزمه فأعطاين إايها جيوز ألنين أان ما قلت له خذ زكايت وردها علي السيما إذا كان له 

يطلبه عشرة والثالث يطلبه عشرة فجواز هذه رون مثل أان أطلبه عشرة آالف رايل وفالن غرماء آخ
واضح وال إشكال فيها لكن الذي فيه توقف وتردد إذا كنت أعرف أن الرجل حريص على إبراء 



 ذمته وأنه ال يطلبه أحد إال أان مث أعطيته بقدر دينه عليه فهذه قد يرتدد املرء يف هذا ألنين أعرف أن
ذا كنت ختشى من ذلك فأبرئه من الدين وانوه من الزكاة هذا الرجل سوف يردها يل فإن قال قائل: إ

قلنا: هذا ال جيوز وهذا هو الذي جعلنا نرتدد يف إعطائه الدين الذي يطلبه صاحب الزكاة ألنه يكون  
 كأنه حيلة على اإلبراء.

رضاً وظن أنه يقدر على الوفاء لكنه عجز السائل: ابرك هللا فيك إذا اقرتض الرجل من بنك ربوي ق
جاء وقال: أان اآلن تبت وندمت وأعلم سوء البنوك وأريد قضاء هذا الدين ويريد أن يوىف عنه و 

 الدين؟
الشيخ: هنا الشك أننا إذا علمنا أن الرجل اتب ألن كثريًا من الناس ال يعرفون أن البنوك حرام 

جواز قضاء الدين  لدعوة إذا علمنا أنه اتب حقيقة فال شك يفالسيما يف بالد ال تنتشر فيها وسائل ا
الذي هو رأس املال مثالً عشرة آالف جعلها البنك عليه اثين عشر ألفاً ال أبس أن نقضي عنه 

العشرة ألنه حبق لكن الزائد هل نقضيه عنه؟ هذا مشكل ألن صاحب البنك سوف يطالبه هبا غصباً 
أن تقول لصاحب البنك  حنن نعطيك الشيء املباح والشيء احلرام لكعليه فهل نعطيه أو نقول وهللا 

 إنه ال حق لك علي إال رأس مالك.
مسألة: لو أن اإلنسان ذهب إىل غرمي املدين وأعطاه بدون علمه هل جيزيء؟ نعم جيزيء ألن هللا 

 قال: )َواْلَغارِّمِّنَي(.
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ه ضي دينه من الزكاة جيزيء أو ال؟ ال جيزيء وحكامسألة: لو أن الغارم كان ميتاً وليس له تركه وقم 
قة أن فيه وجهاً يف مذهب اإلمام ابن عبد الرب وأبو عبيد بن سالم إمجاعاً وأنه ال جيزيء لكن حقي

أمحد: أنه جيزيء والراجح عدم اإلجزاء ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كانت الزكاة عنده 
وال يوفيه من الزكاة بل يعمد إىل ترك الصالة عليه ولو انكسرت  وكان امليت ُيوت ليس له وفاء

جيوز دفع الزكاة فيه وأعىن الدين الذي عليه قلوب أهله وال يدفع من الزكاة ولو كان دين امليت 
لكان الرسول عليه الصالة والسالم أرحم اخللق ابخللق يدفع عنه ويصلي عليه وملا فتح هللا عليه وكثر 

 ملغامن صار يقضي الديون عن األموات ويصلى عليهم.املال عنده وا
شرة آالف رايل وله غرمي ضعيف مدين مسألة: لو أبرأ اإلنسان غرُيه بنية الزكاة إنسان مثاًل زكاته ع

بعشرة آالف رايل وقال: اي فالن إين عفوت عنك ونواها من الزكاة ال جيزيء قال شيخ اإلسالم رمحه 



الدين مبنزلة الرديء يف إخراج الزكاة عن الطيب ألن املال الذي بيدك  هللا: بال نزاع ووجه ذلك أن
الدين ليس كذلك الدين قد يكون صاحبه ال يرجى تتصرف فيه كما شئت تربعاً وتصرفاً كل شيء و 

أن يويف وال يف املستقبل البعيد فيكون هذا كالتالف وأيضاً ال ُيكن لإلنسان أن يتصرف فيه كما 
ذي بيده لو أراد أن يبيعه على أحد ما صح ولو أراد أن جيعله أجرة يف سكن ما يتصرف يف املال ال

ري من الزكاة بل نقول: أعطه من زكاتك إن شاء أوفاك وإن صح فلذلك ال جيزيء إبراء الغرمي الفق
 شاء أعطى غريك.

ا غزوا القارئ: الصنف السابع: يف سبيل هللا وهم الغزاة الذين ال حق هلم يف الديوان إذا نشطو 
ويعطون قدر ما حيتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم ومثن السالح واخليل إن كانوا فرساان 

ون السائس ومحولتهم إن كانوا رجااًل مع الغىن ألهنم أيخذون ملصلحة املسلمني وال يعطى وما يعط
 الراتب يف الديوان ألنه أيخذ قدر كفايته من الفيء.

(3/84) 

 

لف رمحه هللا أنه ال جيوز أن نشرتي سالحاً للمجاهدين من الزكاة لكن نعطي ادان املؤ الشيخ: أف
جاهدين يف سبيل هللا ونعطيهم اجملاهد نقول اشرتِّ سالحاً والصواب: أنه جيوز أن نشرتي األسلحة للم

ب األول إايها لكن على سبيل التمليك أم على سبيل العارية وإذا انتهوا ردوها إىل بيت املال؟ األقر 
على سبيل التمليك ألن عموم قوله: )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( يشمل هذا وحيتمل أن يقال إذا اشرتيت هلم 

 بيت املال ألننا إذا اشرتيناها هلم صارت كأهنا وقف والوقف هنم إذا انتهوا منها يردوهنا إىلاألسلحة فإ
 ال ُيلك إذا كان على وجه عام.

حدامها: هو من سبيل هللا فيعطى من الصدقة ما حيج به حجة اإلسالم أو القارئ: ويف احلج روايتان إ
 جيف سبيل هللا فأرادت امرأته احل يعينه فيها مع الفقر ملا روي أن رجالً جعل انقة له

فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: )اركبيها فإن احلج من سبيل هللا( والثانية: ال جيوز ذلك ألن 
ق إمنا يتناول الغزو وألنه ال مصلحة للمسلمني يف حج الفقري وال حاجة به إىل سبيل هللا إذا أطل

 إجياب احلج عليه فلم يدفع إليه كحج النفل.
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الشيخ: الصحيح أنه ال يعطى الفقري حلج فرضه من الزكاة ألننا نقول: إن الفقري إذا مل يكن عنده ما 
ستطيع فحج الفقري الذي ال الستطاعة وهذا ليس مبحيج به فليس عليه فرض إذ من شرط الوجوب: ا

يقدر على الفريضة كحج النافلة متاماً ألنه حىت اآلن مل جيب عليك فإن صح احلديث الذي ساقه 
املؤلف فإنه ال شك أنه البد من القول به لكن احلديث ال يتبني يل صحته ولكن إن صح فالقول ما 

رض حجه من الزكاة بل يقال له إنه ال ى اإلنسان الفقري لفدل عليه احلديث وإن مل يصح فإنه ال يعط
فرض عليك امحد هللا على العافية وهذه مسألة صورهتا إنسان عنده ما يكفيه لنفسه وعائلته مثالً 

عنده راتب ثالثة آالف وهو ينفق على نفسه وعلى عائلته كل شهر ثالثة آالف وليس حباجة لكنه مل 
ما حيج هبا الفريضة مخسة آالف أو عشرة آالف قول إنه يعطى نعطيه يؤدِّ الفريضة على قول من ي

الذي يكفيه وعلى القول الثاين: ال نعطيه وهذا القول هو الصحيح ما مل يصح احلديث عن رسول 
 صلى هللا عليه وسلم فإن صح فال كالم.

 السائل: هل يلحق ابجملاهدين يف سبيل هللا طلبة العلم؟
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ماء ابجملاهدين وقالوا: إذا تفرغ إنسان قادر على التكسب لطلب العلم قهم بعض العلالشيخ: نعم أحل
أجل أن نفرغه لطلب العلم ألن طلب فإننا نعطيه من الزكاة وإن كان قوايً جلداً نعطيه من الزكاة من 

َقْد َأْرَسْلَنا العلم جهاد يف سبيل هللا إذ أن الدين اإلسالمي قام ابلعلم والسيف كما قال هللا تعاىل: )لَ 
ْلقِّ  َزْلَنا َمَعهممم اْلكَِّتاَب َواْلمِّيَزاَن لِّيَـقموَم النَّاسم ابِّ ْلبَـيَِّّناتِّ َوأَنـْ َزْلَنا احلَْ رمسمَلَنا ابِّ دِّيَد فِّيهِّ أبٌَْس َشدِّيٌد ْسطِّ َوأَنـْ

 عز وجل َوَمَنافِّعم لِّلنَّاس( فقرن إنزال احلديد إبنزال الكتب يدل على أهنما قرينان يف ظهور دين هللا
وعلى هذا فنقول: إنه إذا وجد طلبة علم قادرون على التكسب يستطيع اإلنسان أن يعمل وحيصل 

م فهل نعطيه من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم؟ اجلواب: ريد أن يتفرغ لطلب العلما تقوم به حياته لكن ي
على القول أبنه جيوز أن  نعم نعطيه وهل نشرتي من الزكاة كتباً للمكتبة اليت يراتدها طلبة العلم؟

نشرتي أسلحة للمجاهدين: نعم جيوز أن نشرتي كتباً لطلبة العلم أما إذا قلنا إنه ال جيوز أن نشرتي 
 نشرتي هبا كتباً.هبا أسلحة فال جيوز أن 

القارئ: الصنف الثامن ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به وله اليسار يف بلده فيعطى من الصدقة ما 
 يبلغه.

الشيخ: مسي ابن سبيل ألنه مالزم للسبيل إىل اآلن وهو يف طريقه مالزم له فسمي ابن سبيل كما مسي 



 ء فيسمونه طري املاء.تكون على البحار واملا طري املاء ابن املاء دائماً 
القارئ: فأما املنشي للسفر من بلده فليس ابن سبيل ألن السبيل الطريق وابنها املالزم هلا الكائن 

والقاطن يف بلده ليس مبسافر وال له حكم السفر فإن كان هذا فقريًا أعطي لفقره وإال فال، ومن   فيها
 ه؟ على وجهني كما ذكران فيمن غرم ملعصية.ه بعد التوبة ما يرجع بكان سفره ملعصية فهل يدفع إلي
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ريق قد سافر والعياذ ابهلل الشيخ: لكن هذا يدفع عنه من ابب أوىل إنسان مثالً وجدانها يف أثناء الط
أن اتق هللا هذا حرام وال جيوز فقال:  يريد هذا نصحناه ليتمتع متعة حمرمة يف بلد ما فلما علمنا أنه

وهللا اآلن ما معي شيء أرجع به إىل بلدي اآلن تبت إىل هللا سأرجع لكن ما عندي مال فهل نعطيه 
ذا اتب من املعصية ألنه واضح أنه يريد أن يرجع من الزكاة؟ نعم نعطيه هذا أوىل من مسألة الرجل إ

 عن بلد املعصية.
هل جيوز دفع الزكاة ملن أراد الزواج؟ وما حكم من أخذها ظناً منه أنه جتوز السائل: أحسن هللا إليك 

 له؟
 الشيخ: إذا كان حمتاجاً للزواج فال أبس وليس عنده مهر هذه من أعظم احلاجات.

 فصل
واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته فال يزاد الفقري واملسكني على ما يغنيهما  القارئ: وال يدفع إىل

ل على أجرته وال املؤلفة على ما حيصل به التأليف وال الغارم واملكاتب على ما يقضي وال العام
دينهما وال الغازي على ما حيتاج إليه لغزوه وال ابن السبيل على ما يوصله لبلده ألن الدفع حلاجة 

هما وجب أن يتقيد هبا وإن اجتمع يف واحد سببان كالغارم الفقري دفع إليه هبما ألن كل واحد منف
 سبب لألخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد.
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الشيخ: ما قاله املؤلف صحيح هؤالء املستحقون للزكاة ال يدفع إليهم إال بقدر احلاجة فالفقري مثالً 
قري وقد بينه الفقهاء وقالوا: يعطى ما ملؤلف رمحه هللا حد ما نعطي الفنعطيه ما يغنيه لكن مل يبني ا

يكفيه وعائلته ملدة سنة وخصوها ابلسنة ألن الزكاة جتب كل سنة السيما إذا كان الناس يعتادون أن 



يدفعوها يف أول حمرم كما قال املؤلف فيما مر علينا فيعطى مثاًل ما يكفيه وعائلته إىل سنة مث نقتصر 
 هذه املسألة رجل موظف راتبه ثالثة آالف ولكن ال يكفيه ذكرت أن أقرب ما ُيكن متثيله يف وقد

وعائلته إال مخسة آالف فهنا نعطيه أربعة وعشرين ألفاً أما من كان عنده مال يعين هو غري موظف 
ن تقول وليس له مثاًل جتارة يتكسب هبا وال راتب وال إجارة عقارات فهذا يف احلقيقة ما تستطيع أ

؟ ألنه قد يعرتيه زايدة األسعار فيكون عنده مثاًل اثناعشر ألفاً وكل شهر له هذا يكفى ملدة سنة ملاذا
ألف لكن زادت األسعار وصار حيتاج كل شهر ألفني هلذا نقول: أقرب مثال ما ذكران وال أبس أن 

نقول: هذا ما نعطيه  منثل نقول إنسان عنده عشرة آالف اآلن موجودة يف صندوقه تكفيه ملدة سنة
تكفيه ملدة سنة فإذا قال: رمبا حيدث علي مرض أحتاج إىل عالج رمبا تزيد السلع قلنا:  ألن العشرة

 يف هذه احلال إذا جاءت احلاجة أعطيناه وانتهى اإلشكال.
 

 فصل
 ؤلفة.القارئ: وأربعة أيخذون أخذًا مستقراً ال يرجع عليهم بشيء الفقراء واملساكني والعاملون وامل

اً الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإال وأربعة أيخذون أخذًا مراع
 اسرتجع منهم.
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الشيخ: هؤالء األربعة الذين أيخذون أخذًا مستقرًا لو أنه زالت حاجتهم يف أثناء السنة فإهنم ال 
أنه فقري وعشرة آالف رايل تكفيه  ف رايل بناء علىيردون ما أخذوا فلو أننا أعطينا فقريًا عشرة آال

ملدة سنة مث إن هللا أغناه يف أثناء السنة وملك عشرات اآلالف هل يرد ما أعطيناه؟ اليردها ألنه 
َها َواْلممَؤلََّفةِّ قـملموهبممْم( و  َا الصََّدقَاتم لِّْلفمَقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنَي َعَليـْ نا أما الغرم فلو أنملكها: )إِّمنَّ

أعطينا هذا الرجل ليقضي دينه فلما ذهب هبا إىل الدائن قال الدائن: إين قد أبرأتك هل يردها أو ال؟ 
نعم يردها ألنه أعطيناه لقضاء الدين وقد أبريء منه ولو أنه أعطيناه لقضاء الدين وقال غرُيه: إين 

 ألنه أخذه على أنه أخذه يف فقره؟ ال إبرأتك لكنه حمتاج هو نفس الفقري هل جيوز أن يصرف ما
يقضي به الدين فيجب أن يصرفه يف هذا لكن ال أبس أن يقول للذي أعطاه الزكاة: إين قد برئت من 

الدين ولكين حمتاج وفقري حينئٍذ له أن يقول: خذه لك ألنه أحياانً اإلنسان يقضي الدين عن الفقري 
ان كثريًا أفسده لكن إذا قضينا دينه أبرأان ال وال سيما إن كوال يعطيه للفقري ألن الفقري إذا جاءه امل



ذمته وصار حرًا طليقاً من الديون فكثريًا ما خيتار اإلنسان قضاء الدين عن دفع احلاجة ألنه يعرف أن 
 الفقري إذا أعطي والسيما إذا كان مااًل كثريًا ال حيسن التصرف فيه لكن إذا قضينا دينه انتفع به.

شيء بعد أداء كتابته أو مع الغارم بعد قضاء غرمه أو مع الغازي بعد  ن فضل مع املكاتبالقارئ: وإ
غزوه أو مع ابن السبيل بعد وصوله إىل بلده اسرتجع منهم فإن استغنوا عن اجلميع ردوه وإن عجز 

ورد املكاتب رجع على سيده مبا أخذ ألن الدفع إليهم ملعىن مل يوجد وقال اخلرقي إذا عجز املكاتب 
 كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده.يف الرق وقد  
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وأربعة أيخذون مع الغىن الغازي والعامل والغارم لإلصالح واملؤلفة ألهنم أيخذون حلاجتنا إليهم 
ون حلاجتهم فيعترب ذلك فيهم إال واحلاجة توجد مع الغىن وسائرهم ال يعطون إال مع الفقر ألهنم أيخذ

مقدور عليه فهو كاملعدوم وال  حاجته يف مكانه وإن كان له مال يف بلده ألنه غري أن ابن السبيل تعترب
يستحب إعالم اآلخذ أهنا زكاة إذا كان ظاهره االستحقاق ألن فيه كسر قلبه قال أمحد: ومل يبلغه هبا 

 دين.مه كما أعلم النيب صلى هللا عليه وسلم الرجلني اجلليعين: ال يعلمه فإن شك يف استحقاقه أعل
لزكاة ال ختربه ال تقل: هذه زكاة وإن شككت الشيخ: هذا صحيح يعين إذا علمت أن الرجل أهل ل

فأخربه تقول هذه زكاة )وال حتل لغين وال لقوي مكتسب( فإذا قال: إنه ليس بغين فهل يقبل قوله؟ 
إن مل تعرف عرف أنه غري صادق فإن عرفت أنه غري صادق فال تقبل و اجلواب نعم يقبل قوله ما مل ت

غلبة الظن فلو دفعت إليه تظن أنه من أهل الزكاة مث فاقبل وإن ترددت فتوقف حىت تتيقن ويكفي 
 تبني لك أنه ليس من أهلها أجزأت عنك.

 
 ابب من ال جيوز دفع الزكاة إليه

: فع إليه لغري التألف لقول النيب صلى هللا عليه وسلمالقارئ: وهم ستة أصناف: الكافر ال جيوز الد
 ة جتب على املسلم فال جتب للكافر كالنفقة.)تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم( وألهنا مواسا

 الشيخ: إذًا الكفر مانع من إعطاء الزكاة إال إذا كان للتأليف.
 ه على سيده فهو غين بغناه.القارئ: الثاين: اململوك ألن ما يعطاه يكون لسيده وألن نفقت

وسلم قال: )إمنا الصدقة  ون منها إال لغزو أو محالة ألن النيب صلى هللا عليهالثالث: بنو هاشم ال يعط



أوساخ الناس وإهنا ال حتل حملمد وآل حممد( وسواء أمعطوا حقهم من اخلمس أو منعوه لعموم اخلرب 
 وألن منعهم لشرفهم وشرفهم ابٍق فينبغي املنع.
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البد من دفع ذا منعوا اخلمس واحتاجوا فإهنم يعطون ألنه الشيخ: وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا: إهنم إ
إىل قول الرسول عليه الصالة والسالم: )إمنا هي أوساخ الناس( قلنا: ال حاجتهم ولكن إذا نظران 

فرق بني أن يعطوا من اخلمس أو أال يعطوا وإذا نظران إىل أن إعطاءهم ودفع كفايتهم أمر واجب ماذا 
يتربعون إال من الزكاة وهؤالء من آل البيت وليس هلم شيء من بيت املال نفعل إذا كان الناس ال 

ن جوعاً؟ هم إما أن ُيوتوا جوعاً وإما أن يتكففوا الناس وإما أن يهدي هللا أحدًا من الناس هل ُيوتو 
يعطيهم صدقة على أن صدقة التطوع أيضاً فيه خالف هل حتل هلم أو ال؟ وما ذكر الشيخ رمحه هللا 

أنتم من آل  قرب ألنه كوننا نرى هؤالء ُيوتون جوعاً وعطشاً وبردًا وحرًا وال نعطيهم ونقول:هو األ
البيت مع أهنم ليس هلم من اخلمس شيء هذا فيه نظر أو نقول: خذوا من الصدقة وقد يتصدق 

 عليهم أو ال يتصدق عليهم.
فع أن رسول هللا صلى هللا القارئ: الرابع: مواليهم وهو معتقوهم وحكمهم حكمهم ملا روى أبو را

أليب رافع اصحبين كيما نصيب منها فانطلق عليه وسلم: بعث رجالً من بين خمزوم على الصدقة فقال 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله فقال: )إان ال حتل لنا الصدقة وإن موىل القوم منهم( وهذا 

 ليهم الصدقة كبين هاشم.حديث صحيح وألهنم ممن يرثهم بنو هاشم ابلتعصيب فحرمت ع
تص آبل حممد وهم بنو هاشم فال يلحق هبم ويف بين املطلب روايتان إحدامها: حتل هلم ألن املنع اخ

غريهم والثاين: حيرم عليهم لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد( 
 بين هاشم.رواه البخاري وألهنم يستحقون من مخس اخلمس فأشبهوا 

منا بنو هاشم وبنو املطلب شيء الشيخ: والظاهر أهنا حتل هلم وأما قول النيب عليه الصالة والسالم )إ
 واحد( هذا يف اخلمس ألن بين املطلب انصروا بين هاشم وهلذا يقول أبو طالب يف قصيدته املشهور

 جزى هللا عنا عبد مشس ونوفالً ... عقوبة شر عاجاًل غري آجل
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أما بنو املطلب فكانوا معهم يف النصرة والدفاع فلذلك استحقوا معهم اخلمس وصاروا شيئاً واحدًا 
 أما الزكاة فال وهلم أن أيخذوا منها.

اءه أال أيخذوا من الصدقة وليسوا من بين هاشم هل نقول أن هذه السائل: إذا أوصى الرجل أبن
 وصية تنفذ؟

وليس من آل حممد وهلم أن أيخذوا إذا كانوا من أهل الزكاة وال الشيخ: ال ما تنفذ هذا الرجل مات 
 جيب عليهم تنفيذ وصيته.

عليه وسلم: )ال حظ  ال حتل له الزكاة سوى من ذكران لقول النيب صلى هللا القارئ: اخلامس: الغين
فيها لغين وال لقوي مكتسب( وقوله )ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي( وهذا حديث حسن 

يف ضابطه روايتان إحدامها: أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو حنوه اختارها و 
صة: )فحلت له املسألة حىت وابن شهاب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث قبي ابن اخلطاب

الغىن ضد  يصيب قواماً من عيش أو سدادًا من عيش( مدَّ إابحة املسألة إىل حصول الكفاية وألن
احلاجة وهي تذهب ابلكفاية وتوجد مع عدمها والثانية: أنه الكفاية أو ملك مخسني درمها أو قيمتها 

 عليه وسلم: )من سأل وله ما يغنيه ن الذهب ملا روى ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللام
سول هللا ما الغىن؟ قال: جاءت مسألته يوم القيامة مخوشاً أو خدوشاً أو كدوحاً يف وجه فقيل: اي ر 

 مخسون درمهاً أو قيمتها من الذهب( قال الرتمذي: هذا حديث حسن.
ص عليه ولو ملك ن كان له عيال فله أن أيخذ لكل واحد من عياله مخسني، نفعلى هذه الرواية إ

ية ألن  عروضاً تكثر قيمتها ال تقوم بكفايته جاز األخذ رواية واحدة وإذا كان للمرأة زوج غين فهي غن
 كفايتها واجبة عليه وجوابً متأكدا فأما من جتب نفقته على نسيبه فله األخذ من الزكاة.

 لى قريبه فالنسيب هو القريب.الشيخ: يعين ع
فقة مشروط بفقره فيلزم من وجوهبا له وجود الفقر خبالف نفقة الزوجة القارئ: ألن استحقاقه للن

 ف غريها.وألن وجوهبا بطريق الصلة واملواساة خبال
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الشيخ: وألنه أيضاً رمبا يقول ملن تلزمه نفقته أعطين وال يعطيه ويكون يف هذا كسر لقلبه وخجل 
فيعطى من الزكاة ما يغنيه والصواب أهنا ليست مقيدة خبمسني درمهاً الصواب أهنا مقيدة ابلكفاية 

تكفيه لسنة رمبا جيتاح  تكفيه لسنة رمبا الفإذا قال قائل اإلنسان إذا كان عنده أموال كثرية وقلنا: إهنا 



ماله شيء أو حيتاج إىل إنفاق أو ما أشبه ذلك فيقال كما قال املؤلف رمحه هللا: إما صناعة وإما أجرة 
 وإما اكتساب ويف وقتنا

هذا يف الغالب الوظيفة فإذا قدران أن هذا الرجل وظيفته ألفا رايل ونفقته يف الشهر على عياله ثالثة 
اثين عشر ألفاً فيعطى اثناعشر ألفاً فإن قدر أن املؤنة زادت واحتاج أكثر ف رايل فهنا حيتاج آال

 يعطى وإن قدر أن املؤنة رخصت وزاد عنده شيء فهو له ألن الفقري ُيلك ما يعطى ملكاً مستقرا.
هم وغريه القارئ: السادس من تلزمه مؤنته كزوجته ووالديه وإن علوا وأوالده وإن سفلوا الوارث من

الدفع إليهم ألن يف دفعها إليهم إغناًء هلم عن نفسه فكأنه صرفها إىل نفسه وفيمن يرثه غري وال جيوز 
عمودي نسبه روايتان إحدامها: ال يدفع إليه ألن هللا تعاىل أوجب نفقته عليه بقوله: )َوَعَلى اْلَوارِّثِّ 

األجانب فإن كان حمجوابً عن فجاز الدفع إليه ك مِّْثلم َذلَِّك( والثانية: جيوز ألنه ممن تقبل شهادته له
مرياثه أو من ذو األرحام جاز الدفع إليه وإن كان شخصان يرث أحدمها صاحبه دون اآلخر كالعمة 

مع ابن أخيها فللموروث دفع زكاته إىل الوارث ألنه ال يرثه ويف دفع الوارث زكاته إىل مورثه الروايتان 
إحدامها: جيوز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وجها؟ على روايتني وهل للمرأة دفع زكاهتا إىل ز 

لزينب امرأة ابن مسعود: )زوجك وولدك أحق من تصدقتِّ به عليهم( رواه البخاري وألنه ال تلزمها 
نفقته فلم حترم عليه زكاهتا كاألجنيب والثانية ال جيوز ألهنا تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه 

 ز دفعها إليه كالولد.يف ماله عادة فلم جيوتبسطها 
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الشيخ: هذا املانع األخري ينبغي أن يقال: املدار فيه على منفعة الدافع إذا كان دفعه إىل أقاربه حيفظ 
جيزيء وعلى هذا فلو أدى الزكاة يف غرم  ماله بذلك فإنه ال جيزيء وإذا كان ال حيفظ ماله بذلك فإنه

فإذا كان ال يلزمه وهم زوجته أو زوجه فال أبس ألنه ال يلزمه أن يقضي الدين عنهم ألبيه أو ابنه أو 
حمتاجون لقضاء الديون ودفع الزكاة عنهم فال حرج أما إذا كان هؤالء جيب اإلنفاق عليهم وليس 

ب فر ماله هبذا الدفع فال حيل فيكون املدار يف مسألة األقار عندهم شيء مث دفع الزكاة إليهم فهذا يو 
 جيزيء وإذا كان ال يوفر ماله مبعين أنه ال هل اإلنسان يف إعطائهم يوفر ماله؟ إن قلنا: نعم قلنا: ال

يلزمه أن ينفق عليهم أو يقضي دينهم فحينئٍذ له أن يدفع إليهم الزكاة يف قضاء الدين أو النفقة 
ولد فقري أجيوز أن تعطيه هذه أن امرأًة عندها حلي تستعمله وحتتاج إليه وفيه زكاة وهلا ولنفرض مثالً 

أن تنفق عليه ليس عندها إال هذا احللي الذي حتتاجه لنفسها فنفقته الزكاة؟ نعم ألنه ال يلزمها 



قريبه يوفر  ليست واجبة عليها فلها أن تعطيه من الزكاة فالضابط إذًا إذا كان اإلنسان إذا دفعها إىل
كان قادراً على اإلنفاق فال جيوز أن يعطيهم للنفقة إذا    ماله منع وإن كان ال يوفر ماله فال أبس، فإذا

انت تلزمهم نفقته وقضاء الدين ال أبس به وال فرق بني الزوج والزوجة حىت الزوجة هلا أن تدفع ك
فق على زوجها بكل حال وكوهنا تعطيه مث الزكاة إىل زوجها إذا كان فقرياً ألن الزوجة ال يلزمها أن تن

 نه ال يضر ألهنا سوف تطالب الزوج أن ينفق عليها.يعود إليها مصلحة م
أحسن هللا إليك كرب الولد واستقل عن أبيه يف بيته وافتقر واألب كانت له زكاة فهل خيرجها السائل: 

 له أو نقول جيب أن ينفق عليه؟
ى يستطيع أما لو كان األب عنده عائلة وال يستطيع أن ينفق علالشيخ: جيب أن ينفق عليه إذا كان 

 شرط وجوب اإلنفاق أن ال يستقل. هذا االبن فله أن يعطيه من زكاته ولو استقل ألنه ليس من

(3/95) 

 

السائل: اآلن بعض القبائل تنتسب إىل نسب النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فهل مثل هؤالء 
 ما أخذوا؟ل يضمنون إذا أخذوا الزكاة على جهل ومل يدروا أهنا ال جتوز هلم مث تبني هلم ه

الشيخ: أواًل اآلن ليس فيه مخس فإذا كانوا فقراء فالذي نرى أنه جتوز هلم الزكاة فعلى هذا القول ال 
إشكال فيه أما على القول الثاين الذي ال حتل مطلقاً فريدون ما أخذوا ولو سنني كثرية لكنه قول 

 ضعيف.
 من الصدقة؟لزكاة أو أهذه من االسائل: أحسن هللا إليكم هل يلزم لآلخذ أن يسأل 

الشيخ: ال يلزمه إذا كان من أهل الزكاة وإذا مل يكن من أهل الزكاة لكن ظن الدافع أنه من أهل 
 الزكاة فليسأل.

 
 فصل

القارئ: وجيوز لكل واحد من هؤالء األخذ من صدقة التطوع ألن حممد بن علي كان يشرب من 
 فروضة.الصدقة املمت علينا ساقيات بني مكة واملدينة وقال: إمنا حر 

الشيخ: وُيكن أن يستدل لذلك بقول الرسول عليه الصالة والسالم: )إمنا هي أوساخ الناس( ألن 
َا( يعين  الذي فيه التنظيف الصدقة الواجبة كما قال تعايل: )خمْذ مِّْن َأْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة تمَطهِّّرمهمْم َوتـمزَكِّيهِّْم هبِّ

ه ال حتل هلم الصدقة الواجبة وال املستحبة وهذا األثر يقول: إن ن العلماءقد يؤخذ من هذا وكثري م



املروي عن حممد بن علي ينظر أواًل يف صحته فإن صح فهو رأي كرأي غريه من العلماء وإن مل يصح 
لِّّكوهنا واملقصود  فاألمر واضح على أن هؤالء ال ُينعون من الشرب من السقاايت وحنوها ألهنم ال ُيم

أما هذا فهو يشرب كما يشرب الناس وُيشي فهو مل خيتص هبا ومل يتملكها يعين  لِّّكوهناة اليت ُيم الصدق
حىت لو قلنا: أبن صدقة التطوع حمرمة على آل البيت فإن مثل هذا ال حيرم عليهم وذلك ألهنم ال 

 ُيلكونه.

(3/96) 

 

م الصدقة فأيُّ إنسان يقول مسألة: من املهم فيما سبق أننا عرفنا األصناف الثمانية اليت فرض هللا هل
كاة إليه نقول: عليك الدليل، جيزيء دفع الز  عن شخص وهو من األصناف الثمانية يقول عنه: ال

فمثاًل إذا قال: الوالد ال جيوز دفع الزكاة إليه والوالدة ال جيوز واألخ ال جيوز وهو ممن اتصف بواحد 
األصل ومن مث سبق لنا أنه جيوز لإلنسان أن  من األوصاف الثمانية نقول له: عليك الدليل، هذا هو

كان ال يستطيع أن ينفق عليه ألن ماله قليل ال يستطيع   يدفع زكاته إىل والده يف قضاء الدين أو إذا
أن ينفق على أبيه لكن عنده زكاة وأبوه فقري يعطى حىت وإن مل يكن يف قضاء الدين فالعربة مبا لو وّفر 

َا الصََّدقَاتم لِّْلفمَقَراءِّ( فإذا ماله يف الزكاة عليهم هذه  القاعدة اعرفوها والدليل يف هذا واضح: )إِّمنَّ
 : ال تعطي أابك وهو فقري نقول له: هو أدرى هذا فقري مستحق بكتاب هللا وهلم جرا.قال

ويتبني مما سبق أن ما قاله املؤلف هو الظاهر وأن احملرم على آل البيت هي الصدقة املفروضة لقوله 
َقًة تمَطهِّّرمهمْم( هللا عليه وسلم )إمنا هي أوساخ الناس( وقال هللا عز وجل: )خمْذ مِّْن َأْمَواهلِِّّْم َصدَ صلى 

فإذا كانت الصدقة تطهر فمعلوم أن املاء الذي يطهر به سوف يتأثر من الوسخ وعلى هذا فالقول 
 ط أما النافلة فال أبس.الراجح يف هذه املسألة أنه ال حيرم على آل البيت إال صدقة الفريضة فق

(3/97) 

 

القارئ: وجيوز لفقراء ذوي القرىب األخذ من وصااي الفقراء والنذور ألهنا صدقة تطوع هبا ويف أخذهم 
ول أظهر فإن النيب صلى هللا عليه من الكفارة وجهان وعنه: منعهم من صدقة التطوع لعموم اخلرب واأل

وز اصطناع املعروف إليهم وروى أبو سعيد عن وسلم قال: )كل معروف صدقة( حديث صحيح وجي
ل: )ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة لغاٍز يف سبيل هللا أو لعامل النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قا



جار مسكني فتصدق على املسكني فأهدى  عليها أو لغارم أو لرجل ابتاعها مباله أو لرجل كان له
أهدى املسكني مما تصدق به عليه إىل اهلامشي حل له ألن النيب املسكني إىل الغين( رواه أبو داود ولو 

 وسلم )أكل مما تصدق به على بريرة وقال: إهنا قد بلغت حملها(.صلى هللا عليه 
وإن كان هذا الثاين ال حيل أن أيخذه الشيخ: كل من أخذ ماالً حبق فله أن يدفعه إىل غريه حبق 

 عليه وسلم ال حتل له الصدقة ال التطوع وال الواجبة لكنه ابلسبب الذي أخذه األول فالنيب صلى هللا
يت بذلت إىل بريرة ألن بريرة أخذهتا حبق مث أخذها الرسول حبق مع أن الرسول لو أكل من الصدقة ال

له لكن هذه قاعدة مفيدة أن من أخذ مااًل حبق مث دفعه إىل أخذها ابلسبب الذي أخذته بريرة مل حتل 
 وإن كان الثاين لو أخذه ابلسبب األول مل حيل وأما أخذه من الكفارة فيه شيء آخر حبق حل للثاين

عندي يعين الوجه الثاين الذي ذكره املؤلف قد يكون أقرب إىل الصواب ألن الكفارة واجبة تشبه 
 رب من الصدقة.الصدقة فهي إىل الزكاة أق

 
 فصل

(3/98) 

 

دفعها إىل ه فقريا ففيه روايتان إحدامها: ال جيزئه ألنه القارئ: وإذا دفع رب املال الصدقة إىل غين يظن
زئه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم اكتفي غري مستحقها فأشبه دفع الدين إىل غري صاحبه والثانية: جي

ابلظاهر لقوله للرجلني )إن شئتما أعطيتكما منها والحظ فيها لغين( وهذا يدل على أنه جيزيء وألن 
( وإن ابن   الغىن خيفى فاعتبار حقيقته يشق وهلذا قال هللا تعاىل: )حَيَْسبـمهممم اجْلَاهِّلم َأْغنَِّياَء مَِّن التـََّعفُّفِّ

دًا أو هامشيا مل جتزئه رواية وحدة ألن حال هؤالء ال ختفى فلم يعذر الدافع إليهم خبالف كافر أو عب
 الغين.

(3/99) 

 

 من ظنه أنه من أهلها وتبني أنه ليس من أهلها الشيخ: هذا الفصل معناه إذا دفع اإلنسان الزكاة إىل
فبان عبدًا وما أشبه ذلك فإهنا ال  ا ال جتزئه مثل ظن أن هذا ابن سبيل وهو ليس كذلك ظنه حراً فإهن

جتزئه إال إذا دفعها إىل غين يظنه فقريًا فإهنا جتزيء الدليل استدل املؤلف رمحه هللا مبا ال داللة فيه 



هللا عليه وسلم قال للرجلني اجللدين: )إن شئتما أعطيتكما والحظ فيها لغين  استدل أبن النيب صلى
أهنما كاان قويني أو غنيني؟ ال إذًا ال يتم االستدالل لكن هناك  وال لقوي مكتسب( فأعطامها فهل ابن

دليل واضح وهي قصة الرجل الذي حدَّث عنه النيب عليه الصالة والسالم أنه خرج ذات يوم 
صدق فوقعت يف يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تمصدِّق الليلة على سارق فقال: احلمد ليتصدق فت

الثانية فوضع صدقته يف يد بغي يعين زانية والعياذ ابهلل فأصبح الناس هلل على سارق مث خرج الليلة 
فوقعت  يتحدثون تمصدِّق الليلة على زانية فقال: احلمد هلل على زانية مث خرج الليلة الثالثة فتصدق

صدقته يف يد غين فأصبح الناس يتحدثون فقال: احلمد هلل سارق وزانية وغين وهو يريد أن تقع يف يد 
تعفف فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت ممن تصدقت عليهم أما السارق فلعله يستغين مما فقري م

، هذا واضح أنه إذا تعطيه وكذلك الزانية تتعفف وكذلك الغين يعترب فيتصدق ألن نيته طيبة فرمبا تفيد
كاة فبان خبالفه أعطى زكاته إىل غين يظنه فقراً فإهنا جتزيء بقينا إذا أعطاها لغري الغين ممن حتل هلم الز 

يقول املؤلف: إهنا ال جتزيء أعطى عبدًا وهو فقري يظنه حراً فتبني أنه عبد يقول ال جتزيء ماذا 
لفقراء وهذه تذهب عليه وإذا أعطاها لكافر يظنه يصنع؟ أيخذها من العبد وإذا العبد أىب فيضمنها ل

واحدة وهي التأليف فلو تبني أنه كافر ال  مسلماً مث تبني أنه كافر والكافر ال حتل له الزكاة إال يف حال
جتزئه ماذا يصنع؟ يسرتجعها منه ولو أىب فإنه يضمنها للفقراء ويطالب الكافر يوم القيامة وإذا أعطاها 

 ناس وتبني أنهشخصاً من سائر ال

(3/100) 

 

هامشي واهلامشي من آل البيت وآل البيت ال تصح دفع الزكاة إليهم فماذا يصنع؟ نقول: إهنا ال 
علة عليلة قال: ألن حال هؤالء جتزيء اسرتجعها منه فإن أىب فعليك الضمان وعلَّل املؤلف رمحه هللا ب

واقع فيه نظر ما الذي يعلمنا أن هذا الرجل ال ختفى فلم يعذر الدافع إليهم خبالف الغين هذا يف ال
ما أدري هل هو عبد أو حر ما الذي يعلمنا؟ كذلك الذي عليه ثياب متقشفة وظاهر عليه البؤس 

 منهم كافر فخرجت بزكايت وأعطيت هذا أيضاً الكافر فالبلد فيه عمالة كثرية عمال كثريون كثري
 أنه كافر أال ختفي حاله؟ بلى ولذلكالرجل ألين تبني يل حسب ظين أنه مسلم مث تبني 

ت من هؤالء العمال وأان ال أدري أمسلم هو أو  يسأل كثري من الناس يقول هل أسّلم على كل من لقي
له؟ أين الرجل الذي يعرف أنساب الناس كافر؟ فاحلال ختفى كذلك أشد من هذا اهلامشي أال ختفى حا

ذا أعطيت رجاًل يف املسجد على أنه فقري وهو مث أين الرجل الذي يعرف أن هذا من بين هاشم فإ



هلم الصدقة مث تبني يل أن هذا الرجل من بين هاشم نقول  فقري لكنه من بىن هاشم وبنو هاشم ال حتل
إىل من يظنه أهاًل بعد التحري عند الشك فإذا غلب ما جتزيء والصواب أن الزكاة جتزيء إذا دفعها 

جزأت سواء كان املانع من إعطائه الغىن أو غريه هذا هو على ظنه أن هذا من أهلها فأعطاها أ
ضح إذ ال فرق بني شخص غين تظنه فقريًا وبني شخص تظنه ليس الصحيح ألن القياس هنا جلي وا

ق فالقياس هنا جلي فإذا دلت السنة على أنه إذا من أهل البيت فيتبني أنه من آل البيت ال فر 
 غين فالصدقة مقبولة فكذلك بقية األصناف.تصدق على غين يظنه فقريًا فتبني أنه 

 
 فصل

استحب أن يبدأ أبقاربه الذين جيوز الدفع إليهم لقول النيب القارئ: وإذا توىل الرجل إخراج زكاته 
ة صدقة وصلة( رواه الرتمذي والنسائي وخيص ذوي صلى هللا عليه وسلم: )صدقتك على ذي القراب

زكاة ال تتسع تركته هلما قسمت بينهما حبصصهما ألهنما احلاجة ألهنم أحق ومن مات وعليه دين و 
 لقضاء.تساواي يف الوجوب فتساواي يف ا

(3/101) 

 

الشيخ: املسألة األوىل واضحة أنه إذا كان أقاربه من أهل الزكاة فهم أوىل من غريهم ألن صدقته 
 عليهم صدقة وصله.

زكاة وألف رايل دين ومل خيلف إال ف رايل ثالً ألاملسألة الثانية رجل مات وعليه زكاة ودين عليه م
ألف رايل فماذا نصنع؟ يقول املؤلف: إهنا تقسم بني الزكاة وبني الدين واملثال الذي ذكران تقسم 

نصفني مخسمائة تمعطى للزكاة يف أهل الزكاة ومخسمائة تعطى يف الدين وهذا الذي ذكره رمحه هللا هو 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )اقضوا هللا فاهلل أحق  ألن م حق هللااألوىل وقال بعض العلماء: يقد

ابلوفاء( وبعضهم قال: يقدم الدين ألنه حق أدمي وحق اآلدمي مبين على املشاحة فيقدم وال أدرى 
أفيها قول آخر أن السابق منهما يقدم كما لو كان الدين قد حل قبل وجوب الزكاة أو ال؟ إن كان 

بع وأقرب األقوال ما مشى عليه املؤلف رمحه هللا أنه يقسم بينهما قول را ك: فهذاأحد قد قال بذل
ألن كاًل منهما دين اثبت يف ذمة هذا امليت فتساواي وأما قوله صلى هللا عليه وسلم: )اقضوا هللا فاهلل 

حم ر التزاأحق ابلوفاء( فاملعىن أنه إذا كان يقضى دين اآلدمي فدين هللا أوىل ابلقضاء وليس فيه ذك
 منا اآلن يف مسألة التزاحم.وكال



 السائل: هل جيوز للغين أن يشرتي زكاته من الفقري الذي أعطاه الزكاة؟
الشيخ: ال، ال جيوز فقد محل عمر بن اخلطاب على فرس له فأضاعه الذي أعطاه إايه فأراد عمر أن 

رهم ال تعد يف عطاك بده وإن أيشرتيه فاستفىت النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك فقال: )ال أتخذ
صدقتك فإن العائد يف صدقته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه( والتعليل أن هذا الفقري إذا كانت 

الشاة اليت دفعتها إليه تساوي مائة سوف يبيعها عليه بثمانني كي يعطيه يف العام القادم ألنه حاابه 
 هبا.

خل يف شراء الصدقة وهو مل يشرتط عليه أال يد در دينهالسائل: ابرك هللا فيك الصدقة على املدين بق
 قضاء الدين؟

(3/102) 

 

الشيخ: ما يف مانع أبرأ ذمته وال يدخل يف ابب الشراء ألن ما فيه حماابة هنا صاحب املال أبرأ ذمة 
 ردها علّي. هذا الرجل والرجل الذي أخذها ُيكن أن يعطيها غريه ألنه ما قال

 
 ابب صدقة التطوع

ول هللا تعاىل: )َمْن َذا الَّذِّي يـمْقرِّضم اَّللََّ قـَْرضاً َحَسناً فـَيمَضاعَِّفهم َلهم َأْضَعافاً ي مستحبة لقالقارئ: وه
 َكثِّريًَة(.

 الشيخ: اليهود عليهم لعائن هللا إىل يوم القيامة ملا نزلت هذه اآلية قالوا للنيب عليه الصالة والسالم:
وآذوا هللا عز ا هللا ويسبوا رسوله هم آذوا موسى وسبوه إن ربك افتقر وليس بغريب عليهم أبن يسبو 

وجل وسبوا هللا فيقال: قاتلكم هللا أىن تؤفكون هل الدرهم اليت أنت تتصدق هبا هل تصل إىل هللا أو 
كون لزاماً عليه أن إىل املخلوق؟ تصل إىل املخلوق لكن لكرم هللا عز وجل جعل هذا كالقرض الذي ي

يه أن يوفيه فجعل هللا الصدقة اإلنسان إذا استقرض من آخر فإن لزاماً عليثيب عليه ومعروف أن 
اليت ابتغى هبا وجه هللا جعلها كأهنا استقراض ألبد من إيفائه وهذا من كرمه والعجب أنه هو الذي منَّ 

اننا حنن من هللا  اأْلِّْحَسانِّ إِّالَّ اأْلِّْحَسانم( إحسابملال مث ُين ابلثواب عليه وهو الذي قال: )َهْل َجَزاءم 
ينا به وأحسن علينا به ومع ذلك يقول: )َهْل َجَزاءم اأْلِّْحَسانِّ إِّالَّ اأْلِّْحَسانم( عز وجل هو الذي منَّ عل

 وهذا من كمال كرمه سبحانه وتعاىل.
 عليه وسلم: )من تصدق بعدل القارئ: وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا



 تعاىل يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبه كما طيب وال يصعد إىل هللا إال الطيب فإن هللامترة من كسب 
 يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل( متفق عليه.

الشيخ: لفظ احلديث )من تصدق بعدل مترة من طيب( لكن الذين ينقلوهنا من األصول يقولون من  
طيب يشمل ما طاب كسباً وعيناً فهو أعم  طيب واألصول فيها من طيب وهو أعم ألن من كسب

 قولهو 
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صلى هللا عليه وسلم: )وال يصعد إىل هللا إال الطيب( وجاء يف القرآن: )إِّلَْيهِّ َيْصَعدم اْلَكلِّمم الطَّيِّّبم 
  الصَّالِّحم يـَْرفـَعمهم(.َواْلَعَملم 

َدقَاتِّ فَنِّعِّمَّا هَِّي َوإِّْن ختمْفموَها َوتـمْؤتموَها القارئ: وصدقة السر أفضل لقول هللا تعاىل: )إِّْن تـمْبدموا الصَّ 
َا تـَْعَملموَن َخبِّرٌي( وجاْلفمَقَراَء فـَهمَو َخرْيٌ َلكم  اء عن النيب صلى هللا ْم َويمَكفِّرم َعْنكمْم مِّْن َسيَِّّئاتِّكمْم َواَّللَّم مبِّ

رواه الرتمذي وقال:  عليه وسلم: )أن صلة الرحم تزيد يف العمر وصدقة السر تطفيء غضب الرب(
 حديث حسن غريب.

شك أهنا أفضل ألن فيها فائدتني عظيمتني  الشيخ: املؤلف رمحه هللا يقول: إن صدقة السر أفضل وال
 ال حتصالن يف صدقة اجلهر:
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الفائدة األوىل: أهنا أقرب إىل اإلخالص والفائدة الثانية: أبعد عن كسر قلب املعطى ألنك إذا 
 صدقة العالنية وإمنا ى شخص أمام الناس انكسر قلبه فهااتن الفائداتن ال توجدان يفتصدقت عل

توجدان يف صدقة السر ولكن إذا دعي إىل الصدقة على سبيل العموم وتصدق اإلنسان مثل أن يقوم 
شخص جيمع للمجاهدين يف سبيل هللا أو لفقراء يف بلد ما فهل األفضل أن تكون سرًا أو تكون 

ن هذه الصدقة ال تعطى لثاين أفضل وهنا ابلنسبة لكسر قلب املعطى ال ينكسر قلبه ألعلناً؟ ا
لشخص معني أمام الناس لكن يبقى املصارعة اآلن بني إعطائها سرًا ألنه أشد إخالصاً وبني إعطائها 

 جهرًا فنقول يف هذه احلال إعطاؤها جهرًا أفضل وذلك من أجل أن يمقتدى ابإلنسان وهلذا ملا جاء
ىل الصدقة أتى بصرة كثرية فأخذها النيب األنصاري بِّصمرٍة معه حني دعى النيب صلى هللا عليه وسلم إ



عليه الصالة والسالم وقال: )من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم 
ىل ذلك صارت هنا القيامة( فإذا كان إعطاؤك الصدقة جهرًا حيصل به االقتداء وأن الناس يتسارعون إ

ل ما مل يكن هناك مصلحة فالعالنية أفضل وهلذا مدح أفضل من السر حينئٍذ نقول الصدقة سرًا أفض
هللا الذين ينفقون أمواهلم سراً وعالنية ومل يذكر املؤلف رمحه هللا ما ثبت يف الصحيح من )أن سبعة 

طاعة هللا ورجل قلبه معلق ابملساجد يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل وشاب نشأ يف 
جتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال: إين أخاف ورجالن حتااب يف هللا ا

هللا ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق 
مشاله ما تنفق ُيينه( هذا ممن يظلهم هللا يف ظله يوم ال  ُيينه( الشاهد يف األخري )أخفاها حىت ال تعلم

 ل إال ظله.ظ
 القارئ: واألفضل الصدقة على ذي الرحم للخرب.
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الشيخ: اخلرب هو )أن صلة الرحم تزيد يف العمر( وهذا احلديث وأشباهه مما أشكل على بعض أهل 
( فكيف تزيد فيه نَّ َأَجَل اَّللَِّّ العلم وقال كيف تزيد الصلة يف العمر والعمر حمدد )إِّ   إَِّذا َجاَء ال يـمَؤخَّرم

فيقال: هذا ال إشكال فيه واحلمد هلل هذا جاء يف القرآن وجاء يف السنة قال نوح لقومه: )َأنِّ اْعبمدموا 
رْكمْم إِّىَل َأَجٍل ممسَ  ن أسباب ّمًى( فجعل ذلك ماَّللََّ َواتَـّقموهم َوَأطِّيعمونِّ يـَْغفِّْر َلكمْم مِّْن ذمنموبِّكمْم َويـمَؤخِّّ

( وال تناقض بني هذا وما قبله يعىن أن  أتخريهم إىل أجل مسمى وقال: )إِّنَّ َأَجَل اَّللَِّّ إَِّذا َجاَء ال يـمَؤخَّرم
أجل هللا إذا جاء ابلعذاب ال يؤخر لكن إذا رجعتم إىل هللا واستغفرمت هللا قبل ذلك أخركم إىل أجل 

ه يف أثره فليصل رمحه( نقول ال تناقض يف رزقه وينسأ ل مسمى وكذلك )من أحب أن يبسط له
واحلمد هلل ألن هذا الذي قاله الرسول عليه الصالة والسالم من ابب احلث على صلة الرحم وإذا  

كان هللا قد قدر لإلنسان أجاًل مسمى مبنياً على صلة الرحم فسوف تكون صلة الرحم وسوف يكون 
إذا وفق اإلنسان وقبل هذا احلديث ووصل رمحه ال نعلمه فمثاًل أتخري األجل ألن القدر سر مكتوم 

علمنا أن هللا تعاىل جعل له سبباً يكون به سعة الرزق وطول العمر وإذا مل يوفق علمنا أن هللا تعاىل قد 
أنقص عمره ألنه مل يوفق لذلك فهو قد كتب ال الذي وصل وزاد وال الذي قطع ونقص عمره )َوَما 

َقصم مِّْن عمممرِّهِّ إِّالَّ يفِّ كَِّتاب( فعندي أن املسألة ما فيها إشكال حىت أننا نقول: ممَعمٍَّر َوال  يـمَعمَّرم مِّنْ  يـمنـْ
من أراد أن يكون له أوالد فليتزوج ممكن نقول هكذا وال ال؟ نعم نقول هذا وإذا قدر أن يتزوج علمنا 



ر( وأما حماولة رحم تزيد يف العمأن هللا قدر له أوالد ألنه سبب وجد فال إشكال يف قوله )صلة ال
بعض العلماء أن يقول املراد ابلزايدة هنا الربكة فالشك أن الربكة فيها زايدة لكن ليست هي املرادة 

 يف احلديث.
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احلاجة القارئ: ولقول هللا تعاىل: )َأْو إِّْطَعاٌم يفِّ يـَْوٍم ذِّي َمْسَغَبٍة يَتِّيماً َذا َمْقَربٍَة( والصدقة يف أوقات 
 أكثر ثوااب لآلية.
 ذِّي َمْسَغَبٍة( معىن املسغبة: اجملاعة )يَتِّيماً َذا َمْقَربٍَة( مجع وصفني اليتم والقرابة كأوالد الشيخ: )يفِّ يـَْومٍ 

 األخ مثاًل فأوالد األخ إذا مات أبوهم وهم صغار فهم أيتام وذوو مقربة.
 : )َأْو مِّْسكِّيناً َذا َمرْتَبٍَة(.القارئ: وكذلك على من اشتدت حاجته ولقول هللا تعاىل

: إذا اجتمع فضيلة الوقت وحاجة الفقري يقدم حاجة الفقري فمثاًل إذا كان عند اإلنسان زكاة الشيخ
وقدر أن الناس أصيبوا مبسبغة قبل حلول أجلها وكان أجل الزكاة عنده يف رمضان وهو وقت فاضل 

ان فاألفضل أن نبادر وأن ندفع حاجة الفقراء وحمل للصدقة لكن اشتدت حاجة الفقراء قبل رمض
ولدينا قاعدة تشري إىل هذا إذا اجتمع يف العبادة فضيلة تتعلق مبكاهنا أو زماهنا أو يف نفس العبادة 

فأوىل ابملراعاة ما يتعلق بنفس العبادة وهلذا أمثلة قال العلماء الرمل يف طواف القدوم أوىل من الدنو 
وهو يدافعه األخبثان( فلو  لى هللا عليه وسلم: )ال صالة حبضرة طعام والمن الكعبة وقال النيب ص

تعارض عند اإلنسان أن يصلي الصالة يف أول وقتها لكن مع مدافعة األخبثني أو أن يؤخرها وتزول 
 املدافعة قلنا أخر.

ها من القارئ: والصدقة يف األوقات الشريفة كرمضان ويف األماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غري 
بعمائة ضعف لقول هللا تعاىل: )َمَثلم الَّذِّيَن يـمْنفِّقموَن َأْمَواهَلمْم يفِّ احلسنات والنفقة يف سبيل هللا تضاعف س

َلٍة مِّاَئةم َحبٍَّة َواَّللَّم(. بـم بَـَتْت َسْبَع َسَنابَِّل يفِّ كملِّّ سمنـْ  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َكَمَثلِّ َحبٍَّة أَنـْ
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عام يف كل الطاعات كما ثبت ذلك عن النيب صلى هللا  لتضعيف إىل سبعمائةالشيخ: الصواب أن ا
أضعاف كثرية  عليه وسلم فيمن عمل حسنة فإنه يكتب له عشرة حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل



ولكن ال شك أن اإلنفاق يف سبيل هللا أفضل من اإلنفاق يف غريه والصدقة يف رمضان أفضل من 
األماكن الفاضلة كمكة واملدينة أفضل وهلذا عند الفقهاء قاعدة  الصدقة يف غريه والصدقة يف

ابلعدد كيفية ما هو تضاعف احلسنات والسيئات يف زمان أو مكان فاضل وتضاعف السيئات ابل
زى أبكثر من سيئة لكن الفرق ابلكيفية كلنا يعلم الفرق بني الضرب الشديد  فالسيئة ما ُيكن أن جتم

 والضرب اخلفيف.
 

 فصل
 رئ: ومن عليه دين ال جيوز أن يتصدق صدقة متنع قضاءه ألنه واجب )فلم جيز( تركه.القا

ان مثاًل عليه دين والدين هذا اضح يعين إنسالشيخ: عندي يف املخطوط )فال جيوز( نسخة، وهذا و 
حال وتصدق نقول: ال تتصدق اقض الدين قال: أان سأتصدق بعشرة رايالت وأان علي عشرة آالف 

شرة رايالت فقط ماذا نقول له؟ العشرة رايالت هذه اعطها الدائن ويبقى عليك عشرة وسأتصدق بع
قطرة مع قطرة أتيت غديراً أو وداايً ففي قال العوام: آالف إال عشرة رايالت واملرة الثانية كذلك وكما 

وإذا  هذا الشهر عندك عشرة تتصدق هبا والشهر الثاين عشرة تتصدق هبا أما إذا كان الدين مؤجالً 
حل وعندك ما يوفيه فتصدق وال حرج ألنك قادر وكذلك نفقة العيال فهي مقدمة على الصدقة ومن 

ك صدقة بل إنفاقك على نفسك صدقة كما ثبت عن قك على أوالدنعمة هللا سبحانه وتعاىل أن إنفا
ليه ومع ذلك النيب صلي عليه الصالة والسالم وهذه من سعة رمحة هللا فاإلنسان يقضي شيئاً واجباً ع

 يثاب ثواب الصدقة الواجبة ألن إنفاقك على نفسك وأوالدك واجب.
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القارئ: وال جيوز تقدُيها على نفقة العيال ألهنا واجبة وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )كفى 
ليه وسلم ل: أمر النيب صلى هللا عابملرء إمثا أن يضيع من يقوت( رواه أبو داود وروى أبو هريرة قا

جل فقال: اي رسول هللا عندي دينار قال: )تصدق به على نفسك قال: عندي آخر ابلصدقة فقام ر 
قال: تصدق به على ولدك قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجك قال: عندي آخر قال: 

 تصدق به على خادمك قال: عندي آخر قال: أنت أبصر( رواه أبو داود.
ما واجب عليك نفسك ابدا بنفسك مث مبن  جب البداءة ابلواجب وأوللشيخ: وهذا واضح أن الواا

تعول ولكن قد تكون هناك أحوال تطرأ يكون تقدمي غري أهلك أمرًا مؤكدًا كدفع ضرورة جائع 



 سيموت مثالً.
 .إذا أنقذته بطعام وأهلك ال ُيوتون لو مل تطعهم اآلن هنا نقدم اجلائع ندفع ضرورته

هِّْم َوَلْو َكاَن هبِِّّْم  له على اإليثار فهو أفضلالقارئ: فإن وافقه عيا لقول هللا تعاىل: )َويـمْؤثِّرموَن َعَلى أَنـْفمسِّ
 َخَصاَصٌة(.

الشيخ: هذا وصف األنصار رضي هللا عنهم: )َوالَّذِّيَن تـَبَـوَّأموا الدَّاَر َواأْلُِّيَاَن مِّْن قـَْبلِّهِّْم حيمِّبُّوَن َمْن 
ًة ممَِّّا أموتموا( يعين ال جيدون يف صدورهم حاجة على املهاجرين َن يفِّ صمدمورِّهِّْم َحاجَ إِّلَْيهِّْم َوال جيِّدمو َهاَجَر 

هِّْم َوَلْو َكاَن هبِِّّْم  مما آاتهم هللا من فضل اهلجرة والنصرة ألنه ما عندهم حسد: )َويـمْؤثِّرموَن َعَلى أَنـْفمسِّ
 َخَصاَصٌة(
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ر( رواه أبو )أفضل الصدقة جهد من مقل إىل فقري يف السالقارئ: وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ة اليقني والصرب عن املسألة داود ومن أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقو 

أو كان له مكسب يقوم به وذلك أفضل له وأوىل به ألن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه تصدق بكل 
 رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أن نتصدق فوافق مااًل عندي ماله فروي عن عمر أنه قال: أمران

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فقلت: اليوم أسبق أاب بكر إن سبقته يوماً فجئت بنصف مايل ف
ما أبقيت ألهلك؟ قلت: أبقيت هلم مثله فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

ك؟ فقال: هللا ورسوله فقلت ال أسابقك إىل شيء ابداً( وإن مل يثق من نفسه وسلم: ما أبقيت ألهل
وسلم قال: )أييت أحدكم مبا ُيلك فيقول: هذه صدقة مث هبذا كره له ملا روي أن النيب صلى هللا عليه 

يقعد يستكف الناس خري الصدقة ما كان عن ظهر غين( وقال النيب صلى هللا عليه وسلم لسعد: 
ع أهلك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس( متفق عليه ويكره ملن ال صرب له )إنك أن تد 

 ية التامة.على اإلضاقة أن ينقص نفسه عن الكفا
 الشيخ: كل هذا صحيح ألن البداءة ابلنفس أوىل مث مبن توجب مؤنتهم مث ابألجانب.

يق ولو أتخر عنه ملا المه مث يقول السائل: بعض الناس أحياانً يكون عليه دين ويكون لقريب أو صد
 إنه حيرج يف بعض املواقف إىل أن يتصدق؟

يوافق ألن املسألة ذمتك وإال كثري من الناس الشيخ: ليست املسألة أن صاحب الدين يرضى أو 
يستسلف من أخيه أو صديقه أو ما أشبه ذلك ويعلم أنه ال يهمه لو مكث عشرة سنني لكن العلة 



ن قد يقال: إنه إذا صار موقف حرج مثل ما قلت فرمبا يقال: إنه ال أبس به هي براءة الذمة لك
 ألسيما إذا صار قريباً.

 ين وتعهد آخر بسداده لصاحبه هل تربأ ذمة امليت بذلك؟السائل: تويف شخص عن د
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هللا عليه  الشيخ: هذه فيها خالف وقصة أيب قتادة رضي هللا عنه ملا حتمل الدينارين تقدم النيب صلى
برئت ذمته لكن يف بعض  وعلى آله وسلم وصلى على امليت قالوا: وصالته عليه يدل على أنه

رواايت احلديث كان الرسول يسأل أاب قتادة حىت قال: )أديتهما قال: اآلن بردت عليه جلدته( فهذا 
 يدل على أنه ال يربأ

ل ورمبا يعسر واألصل أن وجوب الدين امليت منها براءة اتمة حىت تقضى وذلك ألن الضامن قد ُياط
 برضاء صاحب الدين. على امليت ولو تعهد خطياً أو بشهود أو
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 كتاب الصيام
القارئ: صيام رمضان أحد أركان اإلسالم وفروضه لقول هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا كمتَِّب َعَلْيكممم 

َيامم( اآلايت، وعن أيب هر  ه قال: بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً ابرزًا للناس ضي عنيرة ر الصِّّ
إذ أاته رجل فقال اي رسول هللا ما اإلسالم؟ قال )أن تعبد هللا وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة 

 املكتوبة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم رمضان( متفق عليه.
يّنِّ نََذْرتم لِّلرَّمْحَنِّ َصْوماً( أي إمساكاً عن الكالم  )إِّ تعاىل الشيخ: الصيام يف اللغة اإلمساك ومنه قوله

ّياً( وقول الشاعر:  بدليل قوله )فـََلْن أمَكلَِّّم اْليَـْوَم إِّْنسِّ
 خيل صيام وخيل غري صائمة ... حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما
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رات من طلوع الفجر إىل غروب فهو اإلمساك لكنه يف الشرع هو التعبد هلل تعاىل ابإلمساك عن املفط
عن املفطرات من طلوع الفجر إىل التعبد هلل تعاىل ابإلمساك الشمس. التعبد هلل ليس جمرد اإلمساك، 

غروب الشمس وفرض يف السنة الثانية من اهلجرة ابإلمجاع فصام النيب صلى هللا عليه وعلى آله 
خمري بني أن يصوم أو يفدي مث ملا وسلم تسع رمضاانت ابإلمجاع وكان أول فرضه أن اإلنسان 

وا وجعل الفدية فيمن ال يستطيع أن اطمأنت النفوس قبلت الفريضة فألزم هللا تعاىل عباده أن يصوم
َم ال يرجى زواله مث إن الصيام من حكمة هللا عز وجل حىت يتم أنواع  يصوم إذا كان عجزه عجزًا

شيء يكون ببذل ما حيبه اإلنسان مثل الزكاة فإن التكليف ألن التكليف الذي كلف هللا به العباد منه 
حتمِّبُّوَن اْلَماَل حمبّاً مَجّاً( وقد يكون التكليف مبشقة البدن  الزكاة بذل ما حيبه اإلنسان كما قال تعاىل )وَ 

كاحلج وقد يكون التكليف برتك احملبوب مثل الصيام وقول املؤلف إنه أحد أركان اإلسالم هذا أمر 
َيامم َكَما كمتَِّب َعَلى الَّذِّ معروف وقوله تع يَن مِّْن قـَْبلِّكمْم َلَعلَّكمْم اىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا كمتَِّب َعَلْيكممم الصِّّ

تـَتـَّقموَن( ففي قوله )َكَما كمتَِّب َعَلى الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّكمْم( فائداتن الفائدة األوىل تسلية هذه األمة أبهنا مل 
ا وحدها بل ألزمت به األمم السابقة والفائدة الثانية بيان استكمال هذه األمة تلزم بشيء يشق عليه

نت ملن سبقها وهذا من نعمة هللا سبحانه وتعاىل على هذه األمة أن هللا تعاىل للفضائل اليت كا
استكمل الفضائل اليت سبقت لألمم واآلايت شرحها يطول فال حاجة أن نتعرض هلا إال إمجااًل )اَي 

َيامم َكَما كمتَِّب َعَلى الَّذِّيَن مِّْن قـَبْ أَيُـّ  لِّكمْم َلَعلَّكمْم تـَتـَّقموَن( التشبيه هنا َها الَّذِّيَن آَمنموا كمتَِّب َعَلْيكممم الصِّّ
للفرض ابلفرض وال يلزم أن يتساوى املفروض قد يكون صيامهم خمالفاً لصيامنا لكن الفرض متفق 

 وقوله )َلَعلَّكمْم تـَتـَّقموَن( اجلملة
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التعليلية لبيان احلكمة من إجياب الصيام علينا وهي تقوى هللا عز وجل وهلذا جاء يف احلديث 
س هلل حاجة يف أن يدع الصحيح الذي رواه البخاري )من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فلي

ماً َمْعدموَداٍت( أتى هبذه الصيغة تقليالً هلا لتهون  على النفوس فإهنا ليست سنني وال طعامه وشرابه( )َأايَّ
ا العاد )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً أشهرًا وال أسابيع بل هي أايماً مث هي معدودات يدركها العد وحيصيه

ٍم أمَخَر( هذا ختفيف آخر فاملريض الذي يشق عليه الصوم واملسافر عليهما َأْو َعَلى َسَفٍر َفعِّدٌَّة  مِّْن َأايَّ
َو ر )َوَعَلى الَّذِّيَن يمطِّيقمونَهم( أي يستطيعونه فدية طعام مسكني )َفَمْن َتَطوََّع َخرْياً فـَهم عدة من أايم أخ

تمْم تـَْعَلمم  وَن( ذكر أن على املطيقني فدية وهي إطعام مسكني مث َخرْيٌ َلهم َوَأْن َتصمومموا َخرْيٌ َلكمْم إِّْن كمنـْ



رْياً فـَهمَو َخرْيٌ َلهم( أي تطوع ابلفدية )َوَأْن َتصمومموا َخرْيٌ َلكمْم إِّْن بني أن احلكم هو خمري فيه )َفَمْن َتَطوََّع خَ 
تمْم تـَْعلَ  وا َخرْيٌ َلكمْم( مموَن( وأن تصوموا خري لكم من الفدية، وهنا حيسن الوقوف )َوَأْن َتصمومم كمنـْ

تممْ  تـَْعَلمموَن( أي إن كنتم  وحيسن الوقوف أيضاً يف كل موضع كان شبه هذا املوضع وقوله تعاىل )إِّْن كمنـْ
وقلت )َوَأْن َتصمومموا من ذوي العلم فافهموا هذا واعلموه وإمنا قلنا حيسن الوقوف ألنك لو وصلت 

تمْم تـَْعَلمموَن( صارت اخلريية مشروطة بعلمنا وليس االمر كذلك مث بني هللا تعاىل هذه  َخرْيٌ َلكمْم إِّْن كمنـْ
ي رمضان ألن تسميته  األايم املعدودات أبهنا شهر فقال ) َشْهرم رََمَضاَن الَّذِّي أمْنزَِّل فِّيهِّ اْلقمْرآنم( ومسم

ذِّي أمْنزَِّل شديد والرمضاء فوضعه العرب ملناسبة زمنه ومَسَّوه )َشْهرم رََمَضاَن الَّ كانت يف وقت احلر ال
( وكأ ن هذا وهللا أعلم بيان للحكمة من ختصيص فِّيهِّ اْلقمْرآنم همدًى لِّلنَّاسِّ َوبـَيَِّّناٍت مَِّن اهْلمَدى َواْلفمْرقَانِّ

 الصوم بشهر رمضان أنه الشهر الذي
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أنزل هللا فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان هدى للناس عموماً وهذا هداية الداللة 
بني بني كل ما حيتاج للتمييز وبينات عالمات واضحات من اهلدى أي من العلم والفرقان: التمييز 

والكافر والرب والفاجر واهلدى والضالل وغري ذلك )َفَمْن َشهَِّد مِّْنكممم الشَّْهَر  احلق والباطل واملؤمن
فـَْلَيصمْمهم( سواء شهد الشهر بنفسه يف برية ال يقتضي خمالفة اجلماعة يف صومه فليصمه وإن مل يسمع 

د واحد وحكم القاضي بذلك فشهد بذلك شاهدان أو شاه خربه أو شهده حكماً أبن كان يف بلد
ٍم أمَخَر( ومل يقل وعلى الذين  فإنه جيب الصوم )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفعِّدٌَّة مِّْن َأايَّ

ضاً يطيقونه ألن هذه اآلية انسخة لآلية األوىل فأوجب هللا الصيام عيناً مث رخص يف الفطر ملن كان مري
باده فقال )يمرِّيدم اَّللَّم بِّكممم اْليمْسَر َوال يمرِّيدم بِّكممم اْلعمْسَر أراد بذلك التيسري على ع وبني هللا عز وجل أنه

موا اَّللََّ َعَلى َما َهَداكمْم َوَلَعلَّكمْم َتْشكمرموَن( هذه خالصة يسرية من الكالم عل ى َولِّتمْكمِّلموا اْلعِّدََّة َولِّتمَكربِّّ
 ايت العظيمة.هذه اآل

 سالم فال جيب على كافر أصلي وال مرتد.جيب إال بشروط أربعة اإل القارئ: وال
 والعقل فال جيب على جمنون.

والبلوغ فال جيب على صيب ملا ذكران يف الصالة وقال بعض أصحابنا جيب على من أطاقه ملا روى 
ثالثة أايم  لم )إذا أطاق الغالم صيامعبد الرمحن بن أيب لبيبة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

م شهر رمضان(، وألنه يعاقب على تركه وهذا هو حقيقة الواجب واملذهب األول: وجب عليه صيا



لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ( وإلنه عبادة بدينة فلم 
ة واجب على كل د الندب كقوله )غسل اجلمعيلزم الصيب كاحلج وحديثهم مرسل مث حيمل على أتكي

 يؤمر ابلصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصالة. حمتلم( لكن
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الشيخ: يقول املؤلف ال جيب إال بشروط أربعة األسالم ال جيب على كافر أصلي وال مرتد لكن هل 
 جيب عليه ى هذا فمن ال يصلي الأيمث برتكه؟ اجلواب نعم أيمث برتكه ويعاقب عليه وال سيما املرتد وعل

 ن ولو صام مل يصح النه كافر مرتد لكنه أيمث بذلك عند هللا عز وجل.صوم رمضا
والثاىن: العقل فال جيب على جمنون ألن الصيام نية وإمساك واجملنون ال نية له وال يعقل وال يفهم 

زواله رب أو حادث ال يرجى وهلذا رفع القلم عنه كما جاء يف احلديث ومثل ذلك من فقد حاسته لك
ليه الصوم مثل املهذري كبري السن الذي بلغ سناً ال حيسن فيه القول فهو مبنزلة الصيب فإنه ال جيب ع

وليس عليه صوم وكذلك من أصيب حبادث أذهب عقله على وجه ال يرجى برؤه أما اذا كان يرجى 
ال صوم عليه يعين  زال عقله كلياً فإنهبرؤه أبن أغمي عليه فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي لكن إذا 

 إذا مل يكن عليه صوم فال فدية عليه.و 
الثالث البلوغ فال جيب على الصيب ألنه مرفوع عنه القلم وألنه ليس أهاًل ألن يكلف لصغره وعدم 

حتمله وأما الرواية الثانية أنه جيب فإهنا ضعيفة لكن العلماء قالوا جيب على ويل أمره أن أيمره به 
 يد النفس وترويضها حىت إذا بلغ وإذا هو قد استعد وهتيأ.ألنه حيتاج إىل تعو  ويضربه عليه ليعتاده
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القارئ: فإن أسلم كافر أو أفاق جمنون أو بلغ صيب يف أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه ألهنم 
يفهم مضى ألنه مضى قبل تكل صاروا من أهل اخلطاب فيدخلون يف اخلطاب فيه وال يلزمهم قضاء ما

كرمضان املاضي وإن وجد ذلك منهم يف أثناء هنار لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه،   فلم يلزمهم قضاؤه
وعنه ال يلزمهم ذلك ألنه هناٌر أبيح هلم فطر أوله ظاهرًا وابطنا فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر 

ال ما لو زالت أعذارهم ليالتلبس هبا فيه فأشبه العذر، وألهنم مل يدركوا من وقت العبادة ما ُيكنهم 
وظاهر املذهب األول ألهنم أدركوا جزءًا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءًا من 



وقت الصالة ويلزمهم اإلمساك حلرمة رمضان كما لو قامت البينة ابلرؤية يف أثناء النهار وإن بلغ 
إلمتام كما لو شرع من أهل الوجوب فلزمه ارواية واحدة ألنه صار الصيب وهو صائم لزمه إمتام صومه 

يف صيام تطوع مث نذر إمتامه قال القاضي وال يلزمه قضاؤه لذلك وقال أبو اخلطاب يلزمه القضاء كما 
 لو بلغ يف أثناء الصالة.

ث اجملنون الشيخ: هؤالء الثالثة حدث سبب الوجوب يف حقهم الصيب بلغ والثاين الكافر أسلم والثال
حق هؤالء فما مضى ال يقضونه ألهنم ليسوا أهاًل للوجوب نه حدث سبب الوجوب يف أفاق يعين أ

وما يستقبل يصومونه ألهنم صاروا أهاًل للوجوب بقينا يف اليوم الذي حيدث فيه سبب الوجوب ماذا 
يلزمهم  عليهم؟ فصارت األحوال اآلن ثالثة األوىل ما مضى قبل وجود سبب الوجوب فهذا ال

 يسوا أهالً لوجوبه.قضاؤه ألهنم ل
 لثاين ما يستقبل يلزمهم فعله ألهنم صاروا أهاًل للوجوب.وا
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والثالث إذا كان هذا يف أثناء النهار مثال ذلك رجل كافر فأسلم يف أثناء النهار أسلم قبل الزوال يف 
دي عشر وما بعده أهاًل للوجوب واحلا اليوم العاشر نقول: األايم التسعة ال يلزمه قضاؤها ألنه ليس

مه صيامها ألنه صار من أهل الوجوب وأما العاشر قال بعض أهل العلم إنه يلزمهم اإلمساك يلز 
والقضاء وهذا هو املذهب قالوا يلزمهم اإلمساك حلرمة الزمن ويلزمهم القضاء ألهنم مل يصوموا يوماً  

جوب يف أول م ليسوا من أهل الو مساك وال القضاء ألهنكاماًل فلزمهم قضاؤه وقيل إهنم ال يلزمهم اإل
النهار والصوم من طلوع الفجر إىل غروب الشمس فهم ممن يباح هلم األكل ظاهرًا ابطناً يف أول 

 النهار فال يلزمهم إمساك وال قضاء وهذا عكس القول األول.
من  اإلمساك ألهنم صارواالقول الثالث يلزمهم اإلمساك دون القضاء وهذا هو الراجح أنه يلزمهم 

يلزمهم القضاء ألهنم يف أول النهار ليسوا من أهل الوجوب وهذا هو الذي تقوم أهل الوجوب وال 
عليه األدلة فإهنم يف أول النهار ليسوا من أهل الوجوب ال ظاهرًا وال ابطناً ويف آخر النهار من أهل 

ا حدث ذه املسألة وهذا إذال يلزمهم انتبهوا هلالوجوب ظاهراً وابطناً فيلزمهم اإلمساك وأما القضاء ف
 سبب الوجوب أما إذا ارتفع املانع فسيأيت إن شاء هللا الكالم فيه.
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وكالم أيب اخلطاب رمحه هللا حيث قال إنه يلزمه القضاء كما لو بلغ يف أثناء الصالة، فالصيب إذا بلغ 
لغ يف أثناء الصالة فأبو اخلطاب يف أثناء النهار والصواب كما علمتم أنه ال يلزمه القضاء لكن إذا ب

زمه قضاؤها وأن الصيب إذا يرى أنه يلزمه قضاؤها ألنه شرع فيها على أهنا انفلة والصحيح أنه ال يل
بلغ يف أثناء الصالة فإنه يكملها وجتزئه عن الفريضة ألنه قام مبا أمر به وليست نفاًل مطلقاً فصالة 

ا نفٌل مطلق أو يصليها على أهنا صالة ظهر؟ على أهنا الصيب للظهر مثاًل هل هو يصليها على أهن
د البلوغ تتعلق ابلصالة نفسها ال يتعلق ابلفاعل صالة ظهر ووصفها أبهنا انفلة قبل البلوغ وفريضة بع

وعلى هذا فإذا بلغ يف أثناء الصالة فإنه ال قضاء عليه يستمر وتصح صالته فريضة فإن قال إنسان  
ة؟ أما العانة فالظاهر أنه ال ُيكن ذلك وأما اإلنزال ُيكن ولكن لو أنزل كيف يبلغ يف أثناء الصال

س عشرة سنة نقول: هذا اإلنسان حمرر والدته يف الساعة الواحدة بطلت صالته والزمن وهو متام مخ
من بعد الظهر يف اليوم اخلامس عشر من شهر حمرم مثالً ويف الساعة الواحدة من شهر حمرم الذي 

عشرة سنة حينئذ يكون بلغ فإذا صادف أن هذه الساعة هو يصلي قلنا هذا الرجل ىف يتم فيه مخس 
 ىف آخر صالته أصبح ابلغاً والصحيح أنه ال يلزمه القضاء.أول صالته كان غري ابلغ و 

 
 فصلٌ 

القارئ: الشرط الرابع اإلطاقة فال جيب على الشيخ الذي جيهده الصوم وال املريض امليئوس من برئه 
)َوَعَلى عاىل: )ال يمَكلِّّفم اَّللَّم نـَْفساً إِّالَّ ومْسَعَها( وعليه أن يطعم لكل يوٍم مسكيناً لقوله تعاىل: لقوله ت

الَّذِّيَن يمطِّيقمونَهم فِّْديٌَة َطَعامم مِّْسكِّنٍي( قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية ومها ال 
م مسكيناً واحلامل واملرضع إذا خافتا على أوالدمها أفطرات يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يو 

 ال شيء عليه لآلية األوىل.وأطعمتا رواه أبو داود فإن مل يكن له فدية ف
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الشيخ: اإلطاقة ضدها العجز والعجز نوعان عجز يرجى زواله وعجز ال يرجى زواله فأما العجز 
مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفعِّدٌَّة  ل يف كتابه فقال: )َفَمْن َكانَ الذي ال يرجى زواله فقد بينه هللا عز وج

ٍم أمَخَر( هذا نقول: انتظر حىت يزول املانع مث تقضي الصوم أما العجز الذي ال يرجى زواله   مِّْن َأايَّ
عن كل كالكرب واملرض الذي ال يرجى برؤه هذا ال يلزمه الصوم ألنه عاجز ولكن ماذا يصنع؟ يطعم 



اىل: )َوَعَلى الَّذِّيَن يمطِّيقمونَهم فِّْديٌَة َطَعامم مِّْسكِّنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فـَهمَو َخرْيٌ َلهم يوم مسكيناً لقول هللا تع
تمْم تـَْعَلمموَن( ومعىن يطيقونه قيل معناها يتكلفونه أي يبلغ طاقتهم حبيث  َوَأْن َتصمومموا َخرْيٌ َلكمْم إِّْن كمنـْ

أي يدخل حتت طاقتهم ويدركونه بال مشقة والدليل على ملونه وقيل وهو الصحيح يطيقونه ال حيت
هذا أنه ثبت يف الصحيحني من حديث سلمة بن األكوع رضي هللا عنه أنه أول ما فرض الصيام كان 

ون من شاء صام ومن شاء افتدى حىت أنزل هللا تعاىل )َشْهرم رََمَضاَن الَّذِّي أمنْ  ريَّ زَِّل فِّيهِّ اْلقمْرآنم الناس خيم
( فلزم الصوم ويدل على هذا القول وإن كان اثبتاً يف همدًى لِّ  لنَّاسِّ َوبـَيَِّّناٍت مَِّن اهْلمَدى َواْلفمْرقَانِّ

 الصحيحني أيضاً هو ظاهر اآلية )َوَعَلى الَّذِّيَن يمطِّيقمونَهم فِّْديٌَة طََعامم مِّْسكِّنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فـَهمَو َخرْيٌ 
كمْم( إذاً خياطب هللا الذين يستطيعون فقال )َوَأْن َتصمومموا َخرْيٌ َلكمْم( ولكن وجه َلهم َوَأْن َتصمومموا َخرْيٌ لَ 

قول ابن عباس رضي هللا عنه إهنا نزلت يف الكبري والشيخ والشيخة وجه ذلك وهللا أعلم أن هللا 
إىل   بينهما فإذا تعذر الصوم رجعناسبحانه وتعاىل جعل اإلطعام عدياًل للصوم حني كان التخيري

اإلطعام فنقول: ملا تعذر الصوم على هؤالء لزمهم اإلطعام ولكن كيف اإلطعام هل يطعمون إطعام 
 ثالثني مسكيناً أو يطعمون ثالثني مسكيناً؟ يطعمون ثالثني مسكيناً إن كان الشهر
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ر تسعة وعشرين والفرق بني العبارتني إذا قلنا ثالثني أو يطعمون تسعة وعشرين مسكيناً إن كان الشه
وم له مسكني ولكن هل يعطي م ثالثني صار جيوز أن نعطيها واحدًا وهذا ال جيوز ألن كل يإطعا

املساكني طعاماً ُيلكونه أبن يعطيهم رزاً أو مترًا أو ما أشبه ذلك أو له أن يطعمهم شيئاً انضجاً؟ 
إذا كانت املصلحة أن يعطي هؤالء الفقراء الطعام وهم يطبخونه الصحيح أنه خمري وأن ينظر املصلحة 

هو أفضل وهذا خيتلف ابختالف األحوال ويتولونه فهو أفضل وإذا كانت املصلحة يف العكس ف
واختالف األزمان أييت زمان على الناس ال يستطيع الفقري أن يطبخ الطعام فيكون هنا األوىل أن 

يناً ويطعمون إما غداًء وإما عشاء وكان أنس بن مالك رضي هللا يعطاه انضجاً فيدعى ثالثون مسك
اً وخبزًا وهذا القول هو الصحيح أنه جيوز أن عنه حني كرب كان يدعو ثالثني فقريًا يطعمهم أدم

 يطعمهم انضجاً أو نيئاً ولكن األفضل أن ينظر ملصلحة الفقري.
 ب فماذا عليه؟السائل: اترك الصالة إذا مجع إىل ذلك أنه اليصوم مث ات

الشيخ: ال يقضي الصيام ألنه كافر حىت على القول الصحيح لو كان يصلي وهو مسلم ولكن ترك 
ََ فإنه ال يقضي ألن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرها اإلنسان عن وقتها بدون الصوم  عمدًا



 عليه أمران فهو رد(.عذر شرعي فإهنا ال تقبل منه لقوله صلى هللا عليه وسلم )من عمل عماًل ليس 
 السائل: ما معىن )أبيح هلم الفطر ظاهرًا وابطناً(؟

ه ال جيب عليه الصوم خبالف ما كان أصاًل جيب عليه الصوم فهذا الشيخ: ظاهراً وابطناً يعين أصاًل أن
 يباح له ظاهرا وسيأتينا هذا إن شاء هللا يف وجود املوانع.

 فهل جيزيء؟السائل: لوكرر اإلطعام على مسكني واحد 
 الشيخ: ال ال يكرره عليه هذا هو معىن قولنا قبل قليل هل يطعم ثالثني أو يفرق إطعام ثالثني، ال بد

 بعدد األايم.
 

 فصل
 القارئ: ومن لزمه الصوم مل يبح له أتخريه إال أربعة:
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طعام مسكني لكل أحدها احلامل واملرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإ
 ء حسب كاملريض.ما القضايوم ملا ذكران من اآلية وإن أفطرات خوفاً على أنفسهما فعليه

الثاين احلائض والنفساء هلما الفطر وال يصح منهما الصيام ملا ذكران يف ابب احليض، والنفاسم  
 فنوت الصوم مث كاحليض فنقيسه عليه ومىت وجد ذلك يف جزء من اليوم أفسده وإن انقطع دمها ليالً 

جمنباً من مجاع مث يغتسل  اغتسلت من النهار صح صومها )ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصبح
 ويتم صومه( متفق عليه وهذه يف معناه.

 الثالث املريض له الفطر وعليه القضاء لقول هللا تعاىل )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر فَعِّدٌَّة مِّنْ 
ٍم أمَخَر( واملبيح للفطر ما خيف من الصوم زايدته أو إبطاء برئه فأما ما ال أثر للصوم فيه كوجع  َأايَّ

الضرس واإلصبع وحنوه فال يبيح الفطر ألنه ال ضرر عليه يف الصوم ومن أصبح صائماً فمرض يف 
وع أو شبق النهار فله الفطر ألن الضرر موجود والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو ج

ملريض ومن فاته خياف أن تنشق أنثياه وحنو ذلك فله الفطر ويقضي ألنه خائف على نفسه أشبه ا
الصوم إلغماء فعليه القضاء ألنه ال يزيل التكليف وجيوز على األنبياء عليهم السالم وال تثبت الوالية 

 على صاحبه فهو كاملريض.
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ر وعليه القضاء وقوله له الفطر ىل الثالث املريض. املريض له الفطالشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا تعا
تنع أن يقول إن الفطر يف حقه سنة بل إنه الالم هنا لإلابحة يف مقابلة املنع أي املنع من الفطر فال ُي

قد جيب الفطر وذلك أن املريض إن تضرر ابلصوم لزمه الفطر وإن شق عليه بال ضرر سن له الفطر 
يشق عليه وال يتضرر به فليس له الفطر وإن كان بعض العلماء قال إن له الفطر لعموم وإن كان ال 

َعَلى َسَفٍر( فكل ما يسمى مرضاً فإنه يبيح الفطر سواء شق عليه أم قوله )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو 
محه هللا له الفطر يف مل يشق لكن االحتياط أن يقال ال يفطر املريض إال إذا كان عليه مشقة فقوله ر 

َفعِّدٌَّة مِّْن  مقابل املنع يقول املؤلف وعليه القضاء لقوله تعاىل: )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو َعَلى َسَفرٍ 
ٍم أمَخَر( واملبيح للفطر ما خيف من الصوم زايدة املرض أو إبطاء برئه هذا هو املبيح فإذا خيف  َأايَّ

ه أو املشقة حبيث يتعب املريض إذا صام فكل هذا يبيح له الفطر وأما ما ال زايدة املرض أو إبطاء برئ
الفطر ما مل يكن هناك أشياء ترتتب على  أثر للصوم فيه كوجع الضرس واإلصبع وحنوه فإنه اليبيح

هذا أما جمرد وجع الضرس فإنه ال يستفيد منه اإلنسان إذا أفطر لكن لو قال له الطبيب إنك إذا 
ت الغذاء فإن هذا يهون عليك املرض مرض السن أو الضرس قلنا ال أبس ألنه أحياانً أفطرت وأكل

ع العني مثله إذا كان يؤثر عليه الصوم فإنه يفطر يكون نقص الغذاء سبباً لطول املرض والتأمل ووج
 وإذا كان ال يؤثر فإنه ال يفطر.
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ن الضرر موجود معناه وإذا حدث ما ُينع ومن أصبح صائماً فمرض يف أثناء النهار فله الفطر أل
يشق عليه أو خياف منه له الفطر؟ نقول: نعم إذا حدث املرض يف أثناء النهار وصار  الوجوب فهل

الضرر فله أن يفطر ألن الضرر موجود والصحيح إذا خاف على نفسه من شدة العطش أو جوع أو 
ذا مبنزلة املرض إذا خاف العطش لكن ليس شبق خياف تشقق األنثيني أو حنو ذلك فله الفطر ألن ه

مثالً يوجد بعض الناس املراد جمرد العطش بل العطش الذي خياف منه اهلالك أو خياف منه الضرر 
املصابني ابلّسكر حيتاجون إىل املاء كثريًا فإذا كان هو ليس مريضاً يعين ظاهره أنه يروح وأيكل 

يؤثر عليك وإنه خيشى عيك فله أن يفطر وكذلك اجلوع  ويشرب نقول: إذا قال األطباء إن فقد املاء
ر ال يتحمل أن يبقى من طلوع يوجد بعض الناس ال يتحمل السيما يف أايم الصيف وطول النها

الفجر إىل غروب الشمس وخيشى على نفسه الضرر فنقول: افطر واألمر واسع واحلمد هلل وإذا كان 



شبق مرض وليس شدة الشهوة بل هو مرض وقد خيشى على نفسه من الشبق فإن له الفطر وال
هوته ينزل املاء إىل كيس حدثين بعض املصابني به نسأل هللا العافية أنه مبجرد ما يشتهي وتدور ش

اخلصيتني مث تنتفخ انتفاخاً عظيماً حىت ينزل ومثل هذا املرض مرض عظيم نسأل هللا العافية فإذا كان 
ذا من أعظم املرض. قال ويقضي ألنه خائف على نفسه ألنه خيشى تشقق أنثييه فله أن يفطر ألن ه

 أشبه املريض.
ح صومه ألن الصوم اإلمساك وال ينسب ذلك إليه وإن القارئ: ومن أغمي عليه مجيع النهار مل يص

أفاق يف جزء من النهار صح صومه لوجود اإلمساك فيه وإن انم مجيع النهار صح صومه ألن النائم 
 نه ينتبه إذا نبه وجيد األمل يف حال نومه.يف حكم املنتبه لكو 
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الشيخ: هذا واضح يعين يفرق بني اجلنون واإلغماء والنوم فإذا جمنَّ من قبل الفجر إىل غروب 
ليف واملغمى إذا الشمس ال شيء عليه ال قضاء عليه وصومه غري صحيح ألنه ليس من أهل التك

يلزمه القضاء فإن أفاق جزًء من النهار وكان قد نوى  أغمي عليه من قبل الفجر إىل غروب الشمس
 وم قبل اإلغماء فإنه جيزئه.الص

والنائم لو انم قبل طلوع الفجر إىل أن غربت الشمس فصومه صحيح فالنائم ضد اجملنون، اجملنون 
م  يفق جزءاً من النهار وكان قد نوى من قبل الفجر والنائليس عليه قضاء واملغمى عليه قضاء ما مل

ة فإن القول الراجح يف الصالة أنه إذا صومه صحيح وال شيء عليه والفرق ظاهر وهذا خبالف الصال
أغمي على اإلنسان بغري عمٍد منه فإنه ال قضاء عليه كما لو أغمي عليه ملرض أو حلادث أو ما أشبه 

ه قضاء منه كما لو أغمي عليه ببنج فيكون هوالذى قد تعمد فيلزم ذلك وإن أغمي عليه بقصد
 الصالة.

ح الفطر لآلية واليباح الفطر لغريه ملا ذكران يف القصر وال القارئ: الرابع السفر الطويل املباح يبي
يفطر حىت يرتك البيوت وراء ظهره ملا ذكران يف القصر وللمسافر أن يصوم ويفطر ملا روى محزة بن 

فر؟ قال )إن شئت فصم وإن شئت األسلمي أنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم أصوم يف الس عمرو
فضل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ليس من الرب الصوم يف السفر( فافطر( متفق عليه والفطر أ

 متفق عليه، وألنه من رخص السفر املتفق عليها فكان أفضل كالقصر.
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س فهذا ال يبيح له الفطر الشيخ: أما السفر القصري الذي ال يبلغ املسافة أو ال يعد سفرًا عند النا
باحاً فإن كان حمرماً وهو الذي عصى هللا به ؤلف أن يكون ملقول هللا تعاىل )َأْو َعَلى َسَفٍر( واشرتط امل

فإنه ال حيل له الفطر مثل أن يكون هذا الرجل قد سافر لفعل الفاحشة أو لشرب اخلمر أو قتال 
لعاصي يف سفره فهذا له الفطر والفرق بينهما أن املسلمني أو ما أشبه ذلك فهذا سفره حمرم وأما ا

ما الثاين فله غرض أخر لكن عصى يف سفره. ونظري هذا وإن  األول مل حيمله على السفر إال املعصية أ
كان ليس من حبثنا إذا استأجر منك إنسان بيتاً يريد أن يضع فيه مسرحاً للهو فتأجريه حرام ولو 

سرحاً للهو فتأجريه ليس حبرام والفرق أنه يف األول استأجره استأجره منك ليسكنه مث جعل منه م
 ه لفعل مباح لكنه فعل فيه احملرم.لفعل احملرم والثاين استأجر 
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اشرتط املؤلف أن يكون طويالً وأن يكون مباحاً لقوله تعاىل )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر 
ٍم  لمسافر أن يصوم ويفطر والفطر أفضل مث استدل لذلك بقول أمَخَر( وقال املؤلف: لَفعِّدٌَّة مِّْن َأايَّ

النيب صلى هللا عليه وسلم )ليس من الرب الصوم يف السفر( وفيما ذهب إليه املؤلف نظر والصواب 
أن املسافر له أن يصوم ويفطر ألن الصحابة )كانوا مع الرسول صلى هللا عليه وسلم منهم الصائم 

على املفطر وال املفطر على الصائم( وكذلك حديث محزة بن عمرو املفطر فلم يعب الصائم ومنهم 
األسلمي حني قال له النيب صلى هللا عليه وسلم )إن شئت فصم وإن شئت فافطر( وأما قول املؤلف 
ه إن الفطر أفضل ففيه نظر أواًل: ألنه استدل مبا هو أخص من العموم فإن قول الرسول صلى هللا علي

صيام يف السفر( إمنا قاله يف حال معينة وهي أنه رأى زحاماً ورجالً قد ضلل وسلم )ليس من الرب ال
عليه والناس يتزامحون عليه ينظرون ما حاله فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال )ليس من الرب الصيام يف 

ل إن العربة بعموم السفر( يعين إذا أدى إىل هذه احلال فليس من الرب وهذا الإشكال فيه وال يقا
ظ ال خبصوص السبب نقول: نعم العربة بعموم اللفظ وهلذا قلنا يشمل هذا الرجل وغريه من  اللف

كانت حاله كحاله لكن إذا علمنا أن احلكم رتب على حال معينة فإنه ال جيوز أن نعممه وإال لقلنا 
ل من ر فالقول الراجح أن يقاإن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يفعل الرب ألنه كان يصوم يف السف

 شق عليه الصوم يف السفر فليس من الرب أن يصوم ومن مل يشق عليه فاألفضل الصيام لوجوه ثالثة:
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الوجه األول أنه فِّْعل النيب عليه الصالة والسالم فإنه كان يصوم يف السفر قال أبو الدرداء رضي هللا 
شدة احلر حىت إن الرجل ليضع يده م يف رمضان يف سفر يف عنه )كنا مع النيب صلى هللا عليه وسل

على رأسه من شدة احلر وما فينا صائم إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعبد هللا بن رواحة( وعلى 
هذا نقول: إن الصوم يف السفر أفضل ألنه سنة الرسول عليه الصالة والسالم وألنه كان يصوم 

ناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل يل اي رسول هللا إن الفجيء إليه بعد صالة العصر وق
فدعى مباء بعد العصر وهو على انقته عليه الصالة والسالم فوضعه على فخذه فجعل يشرب 

والناس ينظرون فأفطر الناس ومل يبق إال القليل صربوا ألن الشمس قريبة من الغروب فرجعوا إليه 
 لئك العصاة أولئك العصاة(.الناس قد صام فقال )أو وقالوا اي رسول هللا إن بعض 

الوجه الثاين أنه إذا صام مع الناس صار أنشط له وأسهل عليه والقضاء صعب وشاق وهلذا جند بعض 
 الناس يتساهل ويتهاون حىت أييت رمضان الثاين وهو مل يصم وما كان أسهل فهو أوىل وأحسن.
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ان أفضل أما مع املشقة فالفطر رمضان هو حمل الصوم ووقته فك الوجه الثالث فضيلة الزمن ألن
 عليه الصالة والسالم أفضل وليس الصوم من الرب وأما مع املشقة الشديدة فالصوم حرام ألن النيب

وصف القوم الذين بقوا صائمني أبهنم عصاة وهذا يعين أنه معصية فهذا هو التفصيل يف مسألة صوم 
كعادهتم يف اتباع الظواهر إىل أن من صام يف السفر أو يف املرض فصومه   املسافر وذهبت الظاهرية

صام يف رمضان فقد صام قبل وقته ابطل وال صيام له ألن هللا أوجب عليه عدة من أايم أخر فإذا 
ومن فعل العبادة قبل الوقت فعبادته غري صحيحة ولكن قوهلم هذا مردود بسنة النيب صلى هللا عليه 

الصحابة مع الرسول يصومون ويفطرون وهو نفسه صلى هللا عليه وسلم قد صام  وسلم فقد كان
ر فأفطر وهذا ال إشكال فيه لكنهم واآلية على تقدير حمذوف واملعىن فمن كان مريضاً أو على سف

 رمحهم هللا هم يتمسكون ابلظاهر ورمبا يغفلون عن السنة وإال فهم يتمسكون ابلسنة كثرياً.
 لف )حىت يرتك البيوت وراء ظهره( كيف جنيب عما ورد عن الصحابة خالف هذا؟السائل: قول املؤ 

فر دعى بسفرته وأكل مث ركب لكن ال الشيخ: نعم هذا ثبت عن أنس رضي هللا عنه كان إذا أراد الس



تطيب النفس هبذا ألن قوله )َعَلى َسَفٍر( تفيد العلو وأنه كما يقال على ظهر يعين شارع يف السفر 
الراجح رأي اجلمهور ال جيوز أن يفطر حىت خيلف بيوت القرية خلف ظهره وننكر على من فالقول 

 تهاده وحسابه على هللا.فعله لكن من اجتهد وأداه اجتهاده إىل ذلك فله اج
 السائل: املريض ابلشبق كيف يقضي؟

 الشيخ: يقضي إن هان عليه فإن استمر معه صار كالكبري الذي يشق عليه الصوم.
 : ما املراد ابملشقة يف السفر؟السائل
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الشيخ: اليت حصلت بسبب السفر أما مشقة الصوم فهو حاصل حىت يف البلد لكن هل جيوز 
إذا مل يكن عليه للمسافر أن أيكل ويشرب أمام الناس؟ نقول: إذا كان عليه عالمة السفر فال أبس، و 

سه للغيبة من وجه أو يغرت به الصبيان والصغار عالمة السفر فاألوىل أن أيكل خمتفياً لئال يعرض نف
 بفريضة.ويظنون أن الصوم ليس 

القارئ: ولو حتمل املريض واحلامل واملرضع الصوم كره هلم وأجزأهم ألهنم أتوا ابألصل فأجزأهم كما 
 .لو حتمل املريض الصالة قائماً 

امل أو املرضع فال أبس يعين الشيخ: يعين لو أن املريض تكلف مع املشقة وصام أو املسافر أو احل
هني كراهية وإما هني التحرمي على حسب ما فصلناه صيامهم صحيح لكن قد يكون منهي عنه إما 

 سابقاً.
)أنه ركب يف سفينة  القارئ: ومن سافر يف أثناء النهار أبيح له الفطر ملا روي عن أيب بصرة الغفاري

جياوز البيوت حىت دعى ابلسفرة مث قال من الفسطاط يف شهر رمضان فدفع مث قرب غداه فلم 
ال: أترغب عن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكل( رواه اقرتب قيل ألست ترى البيوت؟ ق

 أبو داود.
ولد من الصوم كنقص الغذاء الشيخ: احلامل واملرضع إذا كان يشق عليهما الصوم أو خياف على ال

افتا على الولد من الفطر وجب عليهما الفطر ملا يف ذلك من فإنه يباح هلما الفطر بل رمبا يقال إذا خ
عصوم لكن هل يلزمهما القضاء أو اإلطعام أو القضاء واإلطعام؟ فيه أقوال للعلماء منهم من إنقاذ امل

ن قال عليهما القضاء واإلطعام إن أفطرات خوفاً على قال ال قضاء عليهما وإمنا اإلطعام فقط ومنهم م



قط ألهنما يف فطرات خوفاً على أنفسهما أو على ولديهما مع النفس فعليهما القضاء فالولد وأما إن أ
 حكم املريض واملريض ليس عليه إطعام ليس عليه إال القضاء.
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ومنهم من قال عليهما القضاء وال إطعام عليهما وهذا أقرب األقوال عندي إال إذا صح عن املعصوم 
ك أثر عن النىب صلى هللا عليه ضاء فإن قولنا مردود لكن إذا مل يكن هناأن عليهما اإلطعام دون الق

وسلم فإن أقرب شيء أن يقال إن عليهما القضاء فقط. ويشبهه من بعض الوجوه ما لو أفطر إلنقاذ 
معصوم من هلكه مثل أن يرى أانساً حاصرهتم النار وال يتمكن من إنقاذهم إال إذا أكل أو شرب 

ضاء وإطعام أو قضاء فقط؟ قضاء كل أو شرب إلنقاذ املعصومني فهل يلزمه قليقوى على ذلك فأ
فقط وهذا يدل على أن احلامل واملرضع إذا أفطرات خوفاً على الولد أنه ليس عليهما إال القضاء 

وهلذا ذهب بعض العلماء إىل أن الذي أفطر إلنقاذ معصوم جيب عليه القضاء واإلطعام قياساً على 
ط ألن األصل براءة الذمة وأن ال نلزم ع لكن الذي يظهر هو أن عليهما القضاء فقاحلامل واملرض

عباد هللا مبا ال نعلم أن هللا ألزمهم به أو يغلب على ظننا أن هللا ألزمهم به إذا كان مما جيري فيه غلبة 
ََ تعلم أو  يغلب على الظن وهذه قاعدة ينبغي لإلنسان أن يفهمها أنك ال تلزم عباد هللا إال شيئًا

أن هللا ألزمهم به وإال فأنت يف حل واحلائض والنفساء ال تصومان  ظنك إن كان جيري فيه غلبة الظن
وعليهما القضاء، ويف األثر الذي استدل به املؤلف دليل على أن اإلنسان إذا خرج من البيوت وإن  

يفطر وإذا كانت الصالة قد كان يراها فإنه يفطر وإن مل يكن بينه وبني البيوت إال ذراع واحد فإنه 
ي قصرًا ألنه ليس من شرط الرتخص يف رخص السفر أن يغيب عن البلد املهم أن حانت فإنه يصل

 يفارق ولو خبطوة واحدة.
 القارئ: وألنه مبيح للفطر فأابحه يف أثناء النهار كاملريض.

حتاج إىل أن يفطر فله أن الشيخ: كاملريض يعين لو أن شخصاً كان صائماً مث مرض يف أثناء النهار وا
 لك املسافر مع أن فيه حديثاً عن النيب عليه الصالة والسالم.يفطر فيقال وكذ
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القارئ: وعنه ال يباح ألهنا عبادة ختتلف ابلسفر واحلضر فإذا اجتمعا فيها غملِّّب حكم احلضر  
ل هللا صلى هللا عليه سو كالصالة وإن نوى الصوم يف سفره فله الفطر لذلك وملا روى جابر أن ر 

وسلم )خرج عام الفتح فصام حىت بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق 
 عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت.

 الشيخ: يف املخطوطة )ينتظرون ما فعلت( نسخة.
ام بعضهم فبلغه أن وصالقارئ: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم 

 أانساً صاموا فقال أولئك العصاة( رواه مسلم.
الشيخ: يف هذا احلديث دليل على أن هللا يسر على عباده حىت يف هذه اللحظة ومل يبق إال القليل من 
النهار شرب النيب صلى هللا عليه وسلم املاء والناس ينظرون بعد صالة العصر والذين مل يفطروا كأهنم 

م قالوا إن الوقت قصري والغروب قريب فلنمضِّ يف عبادتنا لكن اتباع السنة خري من املشقة علوهللا أ
وهلذا لو أن إنساانً أراد أن يطيل يف ركعيت الفجر راتبة الفجر أراد أن يطيل ويدعو قلنا له أخطأت 

قلنا ال يصح  ألن اتباع السنة أوىل والسنة ختفيهما حىت لو قال أريد أن أبتهل إىل هللا وأدعو هللا
 خفف الركعتني وادع ما بني األذان واإلقامة فِّإنه حري أن يستجاب لك.

القارئ: وله أن يفطر مبا شاء وعنه ال يفطر ابجلماع فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان أصحهما ال 
 جتب ألنه صوم ال جيب املضي فيه فأشبه التطوع.
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هباً إىل مكة للعمرة وكان صائماً لو قدر أن أحدًا من الناس كان ذاالشيخ: األصح أنه يفطر مبا شاء ف
مة ال أبس على القول الراجح وانمت إىل جنبه زوجته واشتاق إليها وجامعها وهو صائم وهي صائ

تَـغموا َما َكَتَب اَّللَّم لَ  رموهمنَّ َوابـْ كمْم ألنه ال فرق بني اجلماع وبني األكل كلها على حد سواء )فَاآْلَن اَبشِّ
ك إذا سألك سائل وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلكممم اخْلَْيطم اأْلَبـَْيضم مَِّن اخْلَْيطِّ اأْلَْسَودِّ مَِّن اْلَفْجرِّ( ولذل

يف مكة يف أايم العمرة يقول إنه جامع زوجته يف رمضان وهو صائم ال تقل عليك الكفارة قل له هل 
إذا أطلقت وقلت عليك الكفارة وهو معتمر هذه مشكلة قد أنت مسافر أم من أهل مكة؟ ألنك 

بد منه ألن أكثر أيخذ كالمك على القبول ويكلف نفسه فيصوم شهريني متتابعني والتفصيل هنا ال
من يوجد يف احلرم يف أايم رمضان مسافرون فإذا سئلت فال بد أن تستفصل تقول هل أنت مسافر أم 

 لنا ليس عليك شيء وإذا قال إنه من أهل مكة ألزمناه ابلكفارة.مقيم؟ إذا قال مسافر جاء للعمرة ق



الفطر ألنه زال عذرمها قبل القارئ: وإذا قدم املسافر وبريء املريض ومها صائمان مل يبح هلما 
الرتخص أشبه القصر وإن زال عذرمها أو عذر احلائض والنفساء وهم مفطرون ففي اإلمساك روايتان 

 وحنوه.على ما ذكران يف الصيب 
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الشيخ: هذه مسألة فيها فرق دقيق إذا قدم املسافر وهو صائم قدم إىل بلده لزمه اإلمساك ألنه شرع 
إذا قدم مفطرا إىل بلده  يف صوٍم واجب واجتمع يف حقه املبيح واحلاضر فغلب جانب احلضر لكن

ه ال يلزمه اإلمساك ألن هذا هل يلزمه اإلمساك أو ال؟ يف هذا روايتان عن اإلمام أمحد الصحيح أن
شرب ويتمتع أبهله فكذلك يف أخر اليوم جيوز له الفطر ظاهرًا وابطناً فهو يف أول النهار أيكل وي

رأ عليه التكليف وهذا زال عنه املانع النهار وليس كالصيب كما قال املؤلف رمحه هللا فالصيب ط
إطالقاً فإذا بلغ صار من أهل الصوم وبينهما فرق ألن الصيب قبل أن يبلغ ليس من أهل الصوم 
فر إذا قدم مفطرًا فإنه ال يلزمه اإلمساك فيلزمه اإلمساك ولكن ال يلزمه القضاء كما سبق أما املسا

كن إذا قال قائل يستفيد القيام ابلواجب إذا قلنا حىت لو أمسك ماذا يستفيد إال اجلوع والعطش ل
ليس له دليل وهلذا قال ابن مسعود رضي هللا عنه  بوجوب اإلمساك قلنا من يقول بوجوب اإلمساك

ا ذكره يف املغين عنه يعين من جاز له األكل يف أول )من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار( هكذ
وهذا هو القياس ولو قدم املسافر مفطراً ووجد امرأته قد طهرت  النهار جاز له األكل يف أخر النهار

مها اإلمساك احلائض؟ ال ألنه لزوال املانع ليس حلدوث الوجوب من احليض يف ذلك اليوم هل يلز 
وجته قد طهرت من احليض يف ذلك اليوم جاز له أن جيامعها يف وعلى هذا فإذا قدم وهو مفطر وز 

قال رجل مكلف ابلغ عاقل جامع زوجته يف هنار رمضان يف منتصف البلد وُيكن أن يلغز هبا في
ا يف مجاعكما كيف ُيكن هذا؟ هذه تنطبق على هذه الصورة اليت رمضان وقلنا هلما ابرك هللا لكم
قد طهرت من احليض يف أثناء النهار فله أن جيامعها لعدم وجوب  ذكرانها إذا قدم مفطرًا والزوجة

إلمساك الحرتام الزمن نقول: الزمن هذا غري حمرتم يف حق املسافر بدليل أنه اإلمساك وقوله إنه جيب ا
رب وكذلك احلائض فالزمن غري حمرتم يف حقها ألن هذا اليوم ما يتبعض ما ُيكن يف أوله أيكل ويش

 أن يكون
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 أوله حمرتم وآخره غري حمرتم هو يوم واحد.
 السائل: من صام تطوعاً مث أفطر يف النهار فهل عليه قضاء؟

، ج والعمرة فقطك قضاؤه إال احلالشيخ: الصحيح أنه ما عليه قضاء ما فيه نفل إذا أفسدته يلزم
وليس له حكم النذر ألن الرسول دخل على أهله فقالت له إنه أهدي إلينا حيس فقال )أرينيه فلقد 
ََ أي صائماً عن الطعام ليس الصيام الشرعي  أصبحت صائماً فأكل( لكن املعارضني يقولون صائمًا

 .ة هذا هو األصلفهو حقيقة شرعيفيقال األصل أن ما نطق به الرسول عليه الصالة والسالم 
 السائل: من فارق البنيان وهو مسافر فأفطر مث طرأ عليه شيء فرجع إليه أهله فما احلكم؟

الشيخ: هذا املسألة يقول رجل خرج إىل املطار تقع كثريًا خرج إىل املطار فأفطر لكن الرحلة الطائرة 
إلمساك أو ال؟ بلد هل يلزمه اطر فرجع إىل الما حضرت أو أهنا أقلعت قبل وقتها املقرر وهو اآلن مف

ينبين على القولني إن قلنا أبن املسافر إذا قدم مفطرًا يلزمه اإلمساك لزم هذا من ابب أوىل وإذا قلنا 
 ال وهذا هو الراجح فإنه ال يلزمه.

 السائل: املريض إذا بريء يف هنار رمضان وهو مفطر هل يلزمه اإلمساك؟
 بريء واملسافر إذا قدم واملرأة إذا طهرت. ثة املريض إذاسافر هؤالء ثالالشيخ: ال هو مثل امل

القارئ: ومن أبيح له الفطر مل يكن له أن يصوم غري رمضان فإن نوى ذلك مل يصح ألنه مل ينو 
 رمضان وال يصلح الزمان لسواه.
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الرابع عشر الشيخ: يعين لو أن إنساانً أبيح له الفطر لكونه مسافرًا فجاء اليوم الثالث عشر و 
وم البيض وأان يباح واخلامس عشر من رمضان وقال سأصوم البيض ألن صوم البيض سنة وقال سأص

يل الفطر نقول: ال يصح ألن هذا الزمن إمنا هو لرمضان نظريه لو تضايق وقت املكتوبة فهل لإلنسان 
ذا صام فيه تطوعاً أن يصلي انفلة؟ ال ألن الوقت تعني للمكتوبه وهذا رمضان تعني لصوم الفرض فإ

ك ألن هذا الزمن لرمضان ورخص لك وإن كان ممن يباح له الفطر فإنه ال يصح تطوعه وال حيل له ذل
أن تفطر من أجل التيسري عليك لكن لو نوى وَسأَلَنا بعد أن فعل قلنا إن الصوم مل يصح ال عن 

وال جيزيء أن ينوي النيتني  رمضان ألنك مل تنوه وال عن البيض ألهنا يف وقت ال يتسع لغري رمضان
 فصوم رمضان أفضل من أايم البيض.



 
 فصلٌ 

جيب صوم رمضان إال أبحد ثالثة أشياء كمال شعبان ثالثني يوماً ألنه تيقن به دخول  القارئ: وال
 رمضان.

 الشيخ: وجه اليقني أنه ال ُيكن أن يزيد الشهر اهلاليل على ثالثني يوماً أبدًا فإذا أكملنا شهر شعبان
ر اهلاليل ال ثالثني يوماً حبيث يكون ثبت دخوله بشاهدين عدلني فإنه جيب صوم رمضان ألن الشه

. َم  ُيكن أن يزيد على ثالثني يومًا
 القارئ: ورؤية اهلالل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته( متفق عليه.

ل ولو كان شهر شعبان تسعة وعشرين يوماً ولو قدر أن الشيخ: هذا الثاين رؤية اهلالل إذا رمئي اهلال
 يصام لقوله )صوموا لرؤيته( ويتبني بذلك خطأ الرؤية يف أول شعبان.شعبان مثانية وعشرين يوماً 

القارئ: ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه ال يقبل فيه إال شهادة اثنني ملا روى عبد الرمحن بن زيد بن 
صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  اخلطاب عن أصحاب رسول هللا

 يكم فأمتوا ثالثني فإن شاهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا( رواه النسائي.وانسكوا فإن غم عل
 الشيخ: هذا احلديث أخرجه أمحد يف املسند وإسناده صحيح.
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إن  يقبل إال شهادة اثنني ألهنم يعاينون ما عاينه و  القارئ: وقال أبو بكر إن كان الرائي يف مجاعة مل
خلرقي وغريه ملا روى ابن عمر قال كان يف سفر فقدم قبل قوله وحده وظاهر املذهب األول اختاره ا

)تراءى الناس اهلالل فأخربت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أين رأيته فصام وأمر الناس ابلصيام( 
ما طريقه املشاهدة يدخل به يف الفريضة فقبل من واحد كوقت الصالة رواه أبو داود، وألنه خرب في

 فأشبه احلر ويف املرأة وجهان أحدمها يقبل قوهلا. والعبد كاحلر ألنه ذكر من أهل الرواية والفتيا
 الشيح: يف املخطوطة )يقبل خربمها( وهي نسحة.

ل ألن طريقه الشهادة وهلذا ال يقبل فيه القارئ: ألنه خرب ديين فقبل خربها به كالرواية والثاين ال يقب
املنفردة كالشهادة هبالل شاهد الفرع مع إمكان شاهد األصل ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من املرأة 

 شوال.
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الشيخ: السبب الثاين لوجوب الصيام رؤية اهلالل ويكفي فيه على القول الراجح رؤية واحد سواء 
كيف يراه وهم ال يرونه؟ هذا   ليل أبنه إذا كان مع مجاعة يوجب التهمة ألنهانفرد أو مع مجاعة والتع

تعليل عليل مادام أن الرجل ثقة وشهد أنه رأى اهلالل فإنه جيب أن يقبل وهلذا جاء حديث عبد هللا 
بن عمر يؤيد هذا )أن الناس تراءوا اهلالل يعين جعلوا يري بعضهم بعضاً اهلالل فأخرب النيب صلى هللا 

وكوهنم ال يروهنم رمبا يكون هناك قوة بصر ىف الرائي  عليه وسلم أنه رآه فصام وأمر الناس ابلصيام(
ينفرد به دوهنم ورمبا يزيغ البصر ولذلك جتد نفسك أحياانً ترى اهلالل مث إذا التفت وطلبته اثنية مل تره 

هذا اخلالف الذي ذكره املؤلف  فالصواب أنه يقبل شهادة الواحد ولو كان معه مجاعة وأما املرأة ففيه
؟ والصواب أهنا إذا كانت يف مكان واحد يعين ما فيه رجال فإهنا تقبل ولو قيل هل تقبل أو ال

ابلقبول مطلق كما هو املذهب لكان له وجهاً أما التعليل أبنه ال يقبل فيه شهادة الفرع مع إمكان 
وشهادة الفرع هي أن حيمل الشاهد شهادته شهادة األصل فهذا ألنه خرب ديين ينبغي أن حيتاط فيه 

 آخر فيكون الشاهد األول أصاًل والثاين فرعاً، مثالً ابع زيد على عمرو سلعة وعندمها شخصاً 
شاهدان يشهدان على العقد هذان الشاهدان سافرا لكنهما مَحَّال شهادهتما شخصني آخرين فقاال 

ادة ع على فالن كذا فالشهادة الثانية فرع والشههلما اشهدا على شهادتنا أبننا نشهد أبن فالانً اب
 األوىل أصل.

أما الشهادة بدخول الشهر فال يقبل فيها الفرع مع إمكان األصل وهذا يدل على أن فيها جانباً  
كبريًا من مراعاة الشهادة خبالف اخلرب فاخلرب لو أخربك إنسان أبن الوقت دخل وهو رأى أن الفجر 

ن خيرب خبربه وعلى كل حال ته وقال آلخر إن الفجر قد طلع فإنه ال أبس أقد طلع ولكنه ذهب حلاج
 املرأة الثقة إذا شهدت أبهنا رأت اهلالل فإهنا تقبل والسيما إذا كانت يف مكان ليس معها غريها.
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السائل: إذا رمئي القمر متباعداً عن الشمس فالشمس يف املغرب والقمر يف املشرق هل يثبت به 
 شهر؟ال

اين يعين مثال هو يف املشرق الشيخ: هذا مستحيل إذا كان بعيدًا ال ُيكن وهو يكون لليوم الث
فالغالب أنه متعذر ويقال إنه ُيكن أن يرى يف الصباح يف املشرق مث يرى يف املغرب يف آخر النهار 

ان اهلالل سابق على ليس يف آن واحد يف آخر النهار يقال هكذا وهللا أعلم، وحترير هذه املسألة لو ك



ق فهو اليعترب به دخول الشهر وإن أتخر الشمس فهو ما يعترب حيث لو غاب قبل الشمس بدقائ
 ولو بدقيقة مع أنه ما ُيكن لكن فرضاً.

 السائل: هل ال بد من شهادة اثنني لدخول غري شهر رمضان؟
 ديث ابن عمر.الشيخ: )إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا( وخرج عن احلديث دخول رمضان حب

موكول جلهات مسؤولة عند والة األمور مىت مسألة: الواقع عند الناس ليس فيه تصرف اآلن ألن هذا 
ما حكموا بدخول الشهر صمنا ومىت مل حيكموا فإننا ال نصوم، لكن املقصود حترير املسألة من 

 سؤولة.الناحية الفقهية أما من الناحية العمليه فاملسألة قد تعدتنا إىل جهات م
عبان غيم أو غرت وفيه ثالث رواايت القارئ: الثالث أن حيول دون مطلع اهلالل ليلة الثالثني من ش

إحداهّن جيب الصيام ملا روى ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )صوموا لرؤيته وأفطروا 
)َوَمْن قمدَِّر َعَلْيهِّ رِّْزقمهم(  لرؤيته فإن غم عليكم فاقدرووا له( متفق عليه يعين ضيقوا له العدة من قوله

 ن حيسب شعبان تسعة وعشرين يوماً.أي ضيق عليه وتضييق العدة له أ
سب فعل مبين ملا مل يسم فاعله "شعبان" وقولنا ملا مل يسم فاعله أحسن من قولنا )مبين  الشيخ: حيم

ْنَسانم َضعِّيفاً( معلوم اخلالق للمجهول( فالعباراتن ختتلفان اختالفا عظيما يقول هللا تعاىل: )َوخملَِّق  اإْلِّ
اليقال مبين للمجهول ألن اخلالق معلوم فالتعبري مبا مل يسم فاعله أحسن فهذا مبين ملا مل يسم فاعله و 

 مما يسمى مبين للمجهول.
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القارئ: وتضيق العدة أن حيسب شعبان تسعة وعشرين يوماً وكان ابن عمر رضي هللا عنه إذا حال 
 .طلعه غيم أو قرت أصبح صائما وهو راوي احلديث وعمله به تفسرٌي لهدون م

الشيخ: هذه الرواية ضعيفة أنه إذا كان هناك غيم أو قرت وجب الصوم ألن النيب صلى هللا عليه 
وعلى آله وسلم قال: )فإن غم عليكم فاقدروا له( فكلمة )اقدروا له( ال يصح أن نقول: إهنا مبعىن 

َر َعَلْيهِّ( ولفظ احلديث ظري ابآلية الكرُية تنظري مبا ليس بنظري ألن اآلية )َوَمْن قمدِّ ضيقوا عليه والتن
)فاقدروا له( ومل يقل )اقدروا عليه املعىن قدروا له هذا التقدير هل معناه أكملوا العدة ثالثني يوما أو 

كملوا شعبان ثالثني معناه اعملوا ابحلساب؟ يف هذا قوالن للعلماء القول األول )اقدروا له( أي أ
فأكملوا العدة ثالثني( وإذا كان القائل )فاقدروا له(  وهذا هو الذي ورد به احلديث )فإن غمَّ عليكم

هو الذي قال )فأكلموا العدة( فهو أعلم مبا قال وليس فعل ابن عمر هو الذي يفسر احلديث مع 



)فاقدروا له( أي أكملوا عدة شعبان وجود تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم له وعلى هذا حنمل قوله 
النيب صلى هللا عليه وسلم مث نقول: على فرض أن )اقدروا له( مبعىن ثالثني يوماً ألن هذا هو لفظ 

اقدروا عليه ملاذا ال جنعل املسألة أن نضيق على رمضان؟ حىت )يوافق أكملوا العدة ثالثني( ألنك إذا 
القول الثاين فيقول )اقدروا له( أي اعملوا ابحلساب أكملت شعبان ثالثني ضيقت على رمضان أما 

هذا ذهب إليه بعض املعاصرين وأيدوه أتييداً ابلغاً وعندي أنه ال وجه له مع وجود نص من التقدير و 
بني يوضح املعىن ونقول: حنن واحلمد هلل يف حل ما دام نبينا عليه الصالة والسالم وجهنا أن نكمل 

اّن أمة ا نذهب إىل التقدير والعمل ابحلساب؟ فلو قالوا إن قول الرسول )إشعبان ثالثني يوماً فلماذ
أمية ال نقرأ وال نكتب( وحنن اآلن أمة العلم وكنا أمة أمية قبل أن يعلمنا هللا الكتاب واحلكمة على 

 يد حممد صلى هللا عليه وسلم فيقال هذا أيضاً تعليل لكن ال يقابل
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ريح أما فعل ابن عمر رضي هللا عنهما فابن عمر ة ثالثني( نص واضح وصبه النص )أكملوا العد
ه مما يفعل من رضي هللا عنهما معروف ابلتشدد والتحري واالحتياط وهلذا كان رضي هللا عن

االحتياطات أنه إذا توضأ غسل داخل عينيه ألن العني من الوجه وكما يستنشق اإلنسان ويتمضمض  
أدى به األمر إىل أن كمفَّ بصره يف النهاية وكان رضي هللا عنه من  كذلك يغسل داخل عينيه حىت

من أجل أن ينزل من  والسالم شدة احتياطه كان يتحرى املكان الذي ابل فيه الرسول عليه الصالة
بعريه ليبول فيه لكن هذا كما يقول شيخ اإلسالم خالفه مجهور الصحابة يف فعله وهو حق وأن ما 

  عليه وسلم على سبيل املصادفة فإنه ليس بسنة.فعل الرسول صلى هللا
 اً( حديثالقارئ: والثانية ال يصوم لقوله يف احلديث اآلخر )فإن غم عليكم فأكلموا ثالثني يوم

صحيح، وقال عمار )من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أاب القاسم( حديث صحيح 
 وألنه شك يف أول الشهر فأشبه حال الصحو.

: حديث عمار يؤيد أنه إذا كان هناك غيم أو قرت فإنه ال جيوز الصيام لقوله )من صام اليوم الشيخ
ين قالوا بوجوب الصوم يقولون إن يوم الشك ب أن الذالذي يشك فيه فقد عصى أاب القاسم( والغري

هو يوم الصحو إذا كان صحوًا أما إذا كانت غيماً فليست يوم شك فيقال سبحان هللا هل هناك 
شك مع الصحو؟ ترآه املسلمون فلم يروه ما عندهم شك أنه مل يهل والصواب الذي ال شك فيه أن 

 غيٌم أو قرت. كان هناكيوم الشك هو ليلة الثالثني من شعبان إذا  



القارئ: والثالثة الناس تبع لإلمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله عليه الصالة والسالم 
 ركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون( رواه أبوداود.)صومكم يوم تصومون وفط
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الشيخ: الناس تبع لإلمام وهذه الرواية قوية جدًا وجيب أن يكون العمل عليها مبعىن أنه إذا كان هناك 
تماع وعدم االختالف حىت لو جهة مسؤولة عن احلكم بدخول الشهر أو خبروجه فإن الواجب االج

ذا أراد أن يصوم سراً فرمبا رأى اهلالل ولكن مل يعترب به فإنه ال يصوم إال إجاء إنسان وشهد أبنه 
نقول: ال أبس وأما صومه علناً فهذا ُينع منه ألن هذا خمالفة للجماعة وشق للعصا وشق العصا ليس 

من شق العصا أو ابتداء شق العصا ألن الشق  معناه محل السالح فقط فاملخالفة لويل األمر يعترب
قميص ما تشقه مجيعا شيئاً فشيئاً فإذا ظهرت تشقه هل ينشق مجيعاً وإال شيئاً فشيئاً؟ حىت ال عندما

املخالفة واملبارزة ألولياء األمور يف مثل هذا معناه أن األمور ستكون فوضى وهلذا بعض الناس مثاًل يف 
ا بدخول الشهر بعضهم اململكة مثاًل صاموا ولكن والة أمورهم مل حيكمو  الدول األخرى إذا مسعوا أن

قة للجماعة هي السنة واملطالع ختتلف وسيأتينا إن شاء هللا يف الفصل يصوم وهذا غلط نقول: املواف
الذي يليه أن املسألة حمل خالف بني العلماء ولكن الراجح أن من كان حتت والية فإنه ال يتعدى ما 

 جميع.ه الوالية إن اخطأوا فعلى أنفسهم وإن أصابوا فللتقوله هذ
الشك فيه ولكنه مطابٌق متاماً للقواعد العامة مسألة: حديث )صومكم يوم تصومون( فيه مقال 

 الشرعية وهو وجوب اتفاق الكلمة وعدم االختالف ال سيما يف مثل هذه األمور.
 

 فصلٌ 
 لهم الصوم ألنه ثبت ذلك من رمضان.القارئ: وإذا رأى اهلالل أهل بلد لزم الناس ك
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سبق لنا قبل ذلك أن صوم رمضان جيب بواحد من أمور ثالثة إما رؤية اهلالل أو إكمال  يخ:الش
جيب الصوم إن كان هناك غيٌم  شعبان ثالثني أو أن يكون ليلة الثالثني غيم أو قرٌت وأن الصواب أنه ال

ا الدراسة أو قرت بل إن هذا حرام وقلنا إننا ندرس هذا اآلن يعين يف عصران هذا دراسة نظرية أم



العميلة فهذا األمر راجع إىل والة األمور إذا ثبت عندهم دخول الشهر أبي طريقة رأوها وجب علينا 
نظر عظيم يف عدم االختالف أرأيتم املصلي  م لئال نشق عصا املسلمني وذلك ألن الشارع لهاتباعه

ختالفاً عظيماً لسبب وجوب اآلن إذا كان مسبوقاً ودخل مع اإلمام يف الركعة الثانية ختتلف صالته ا
م اإلمام متابعة اإلمام جتده مثالً جيلس التشهد األول لإلمام وهو غري حمل جلوس له ويقوم إذا قا

لدين اإلسالمي له نظر عظيم يف اجتماع الكلمة ألن األمة إذا للركعة الرابعة وهو حمل جلوس له فا
ا ليس أييت دفعة واحدة وإمنا يكون شيئاً تفرقت انشق العصا وكما قلنا فيما سبق إن انشقاق العص

عظيماً وهذا هو املشاهد فشيئاً يكون ابألول ابلكالم مث يكون ابلسهام وكم من كلمة أوقدت سعريًا 
قبوا البلدان لتنظروا فيها كيف تكون كلمة توقد نرياانً عظيمة مث جتد الذين والواقع يشهد له ورا

ال يلقونه، إنسان كلمين ابهلاتف من بالد ما يقول حرية انغمسوا يف ذلك اآلن يتمنون اخلالص و 
 جيربوان على أن نلبس ثوابً معيناً وأال املسلمني يف أسبانيا أحسن من حريتهم يف بالدان يقول بالدان

بس القميص وأال نتخذ اللحى ويف أسبانيا البس ما شئت واعف حليتك وأذن ابلصالة وجيتمع نل
الف على والة األمور ألن والة األمور يف الواقع هم الذين بيدهم الناس هلا كل ذلك من أجل اخل

ََ يقابل القنابل بسكني املطبخ؟ ليس السلطة وهل من املعقول أن بيضة تالطم حجرا أو أ ن شخصًا
صحيح هذا واإلنسان ال حيكم على الشيء مبقتضى انر الغرية ولكن ينظر للمصاحل واملفاسد وما ب

 ه ولغريه يف املستقبل بل وأذى للدعوة اليت كان ينشدها وللدينيرتتب على ذلك من أذى ل
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الذي كان يريد أن يقيمه فاملسألة ليست هينة لكن لو أتى األمر على وجهه حلصل اخلري واهلدوء 
وطابت نفوس الوالة وقالوا نعم هؤالء يروننا شيئا ويروننا سلطة وتنازلوا عن بعض ما يريدون وهذا 

ون بكلمة لذلك نرى أن مقابلة الشيء ابلعنف ال يزيد األمر إال شدة وأن أول الشر يكشيء جمرب 
يظنها اإلنسان بسيطة يقول هذا من الصدع ابحلق ويقول هذا من إنكار املنكر املعلن جيب إنكاره 
م علناً وما أشبه ذلك دون أن ينظر يف العواقب وكما قال هللا عز وجل يف القرآن الكرمي )وإذا جاءه

وا اي انس اطمئنوا ما أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به( مث فسدت األمور إذا جاءهم األمن قال
عندكم شيء وال خوف مث أفسدوا استعداد الناس ملواجهة عدوهم ألنه أذاعوا أن األمر أمن وأن 

الناس  األمر هني بينما أن والة األمور يستعدون لألمر وعندهم خوف من العدو ولكن هؤالء ثبطوا
( عليه الصالة والسالم يف حياته أو اخلوف كذلك جعلوا يذيعونه قال هللا تعاىل )َوَلْو َردُّوهم إِّ  ىَل الرَّسمولِّ



ََ حمضا )إىل  وإىل سنته بعد مماته وإىل أويل األمر منهم وهنا أتى العطف حبرف اجلر يعين مل جيعله اتبعًا
مسألة سياسية قد يكون عند والة األمور ما ليس  الرسول وإىل ويل األمر( خبالف الطاعة يعين هنا

همْم لََعلَِّمهم الَّذِّيَن َيْستَـْنبِّطمونَهم( وأصل االستنباط عند هؤالء )َوَلْو َردُّو  هم إِّىَل الرَّسمولِّ َوإِّىَل أمويلِّ اأْلَْمرِّ مِّنـْ
ليس عند استخراج املاء من ابطن األرض والباطن ليس ظاهراً وهؤالء الذين يستنبطون عندهم ما 

ل وثبوت الصوم ابلنسبة لوقتنا هؤالء الذين أيخذون ابلظاهر لذلك نقول: حنن نتكلم يف مسألة اهلال
احلاضر على أهنا مسألة نظرية أما عمليا فاملرجع يف ذلك إىل والة األمور إذا أثبتوا دخول الشهر أو 

أبس وحنن نتحدث عن بالدان وهلل  خروجه مبا يرونه طريقاً شرعياً فإننا نتبعهم واحلمد هلل ليس علينا
لطريقة الشرعية متاماً )صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته( حىت احلمد بالدان يف هذه األمور ترتكز على ا

 إهنم
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أحياانً قد تكون الشهادة خالف الواقع لكن نظرا لشدة متسكهم بظاهر السنة )صوموا لرؤيته 
هذه األمور ال ينبغي  ون ذلك يف ذمة الشاهد فعلى كل حال مثلوأفطروا لرؤيته( أيخذون هبذا وجيعل

لإلنسان أن خيرج عن اجلماعة نعم لو فرضنا أن إنساانً يف الرب وحده ورأى اهلالل وليس عنده يف هذا 
إشكال وال يرى خمالفة اجلماعة ولو خروجاً على ما كان عليه اإلمام فصام أو أفطر بناًء على رؤيته 

يه وسلم يقول )إذا رأيتموه فصوموا وإذا سعه عند هللا، ألن الرسول صلى هللا علفهذا هو الذي ي
رأيتموه فأفطروا( وهذا رآه وال حيصل بذلك خمالفة اجلماعة وال الشذوذ عما يراه والة األمر لكن 

إنسان يف وسط البلد خمالف جتده مثالً رأى هالل شوال وتيقن أنه رأى هالل شوال ولكنه مل يثبت 
ه أمام الناس يعين أين مفطر وأن اليوم يوم عيد الفطر احملاكم فخرج إىل السوق معه طعام أيكلعند 

نقول: هل هذا يليق؟ ال نقول إذا كان ال تطيب نفسك بصومه بناء على رؤيتك فأفطر سرًا أما أن 
ألة ليس كل تعلن خمالفة اجلماعة ما ُيكن ولويل األمر أن يعزر مثل هذا ويؤدبه على ما فعل ألن املس

  أبمر اجلماعة.من شاء حكم لنفسه ومل يبالِّ 
السائل: بعض طلبة العلم الصغار يقولون حنن النتبع الذين يستنبطون يف العلم، ألان خنشى هللا عز 

تممم  وجل وألن املسالة مبنية على األدلة وهللا سبحانه وتعاىل يقول )َويـَْوَم يـمَنادِّيهِّْم فـَيَـقمولم َماَذا َأَجبـْ
الواضحة من القران والسنة على إنكار املنكر، وهذا أمر يتعلق  ممْرَسلِّنَي( ويقولون إن لديهم األدلةالْ 

 بديننا وحنن ال نتبع الناس فنكون مقلدين فبماذا جتيبون ابرك هللا فيكم؟
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ف الشيخ: نقول ابرك هللا هلم يف نيتهم لكن أخطأوا املنهج اآلن لو وضعت يدك على عينك تشو 
ابملعروف والنهي  نصف الناس وهؤالء نظروا إىل النصوص من جانب وتركوها من جانب آخر فاألمر

عن املنكر طبقات أي إذا هنيت عن منكر فال خيلو من أحوال إما أن ينتقل الناس إىل منكر أعظم 
وهذا بنص   فهذا ابإلمجاع أنه ال جيوز جيب السكوت عن املنكر هذا دفعاً ملا هو أنكر منه وأعظم منه

 فـََيسمبُّوا اَّللََّ َعْدوًا بَِّغرْيِّ عِّْلٍم( مع أن سب آهلة كتاب هللا )َوال َتسمبُّوا الَّذِّيَن يَْدعموَن مِّْن دمونِّ اَّللَِّّ 
املشركني واجب أو على األقل مطلوب وإذا كان سبهم يقتضي سب إهلنا عز وجل املنزه عن كل 

تهم سب هللا وهو أعظم ولو أنك هنيت إنساانً عن عيب ونقص فإنه حيرم ألنه يرتتب على سب آهل
رم لكن تعلم إذا قلت اي فالن اتق هللا واترك الدخان قال وهللا شرب الدخان وشرب الدخان حم

صحيح أن الدخان مؤٍذ ومضر وليس فيه لذة فذهب وجاء جبرة مخر وشرب منها ألنك هنيته عن هذا 
 جيوز وهلذا انظر إىل فقه العلماء هذا شيخ اإلسالم فقال هذا أهون هل جيوز هذا وإال ما جيوز؟ ال

الترت يشربون اخلمر ورمبا يلعبون القمار ومعه صاحب له فقال ليش ما هنيتهم؟  رمحه هللا مر بقوم من
قال هؤالء لو هنيناهم لذهبوا يقتلون الناس ويقعون يف أعراضهم وتلهيهم مبا هم عليه من املنكر أهون 

 هذا. من كوهنم يذهبون إىل
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وهلذا لو تراجع كالم ابن القيم رمحه هللا يف أعالم املوقعني يكون جيدا فاملنكر إذا كان يزول إىل ماهو 
انمها، وحنن ال نقول: ال تنكروا املنكر لكن ال أنكر منه فإنه ال جيوز إنكاره درءًا ألعلى املفسدتني أبد

ألمور ما ينفع فيهم املهاجم ألن الشيطان يدخل يف هتامجوا والة األمور ألن هذا ما ينفع فوالة ا
أهنا طرأت على ابلك ألن بعض الذين ينكرون املنكر  خميلتهم أشياء قد ال تكون طرأت على ابلك أو

هم أن يتولوا السلطة ما ندري؟ هللا أعلم نربأ إىل هللا من هذا وهللا أعلم ابلنيات قد يكون مقصود
البنوك حرام فهل مثال من العقل أن هتاجم الدولة ليش تسمح هلا وهي الشيء لكن أنكر املنكر مثاًل 
للناس اي أيها الناس احذروا هذه البنوك حيرم عليكم أن تودعوا فيها، ال  حرام؟ أو من العقل أن تقول

هجروها، قاطعوها أيهما أنفع للمجتمع؟ الثاين أنفع للمجتمع واألغاين مثال يف اإلذاعات تعاملوها، ا



إلذاعات موجودة هل مثاًل من احلكمة أن هتاجم وزارة اإلعالم تقول فـََعلت وتركت وما أشبه وغري ا
ا وال كثرة أم أن تقول اي أيها الناس احذروا هذه املعازف فإهنا حرام وال يغرنكم انتهاك الناس هلذلك 

م وتبني األدلة الدالة استعماهلا وال كثرة بثها يف اإلذاعات فإن هذا ال يوجب حتليل ما حرم هللا وحتذره
سكتوا عن اجلهات املسؤولة على املنع أيها أنفع للناس؟ ال شك أنه الثاين وأان لست أقول يف هذا ا

فهو للجميع وإن مل حيصل فأنت  لكن انصحوها إما بطريق مباشر أو غري مباشر فإن حصل اهلمدى
قى املنكر منكرًا ويسكت عنه سلمت وبرئت ذمتك هذا الذي نقوله ومن زعم أننا نريد بذلك أن يب

م أن هذا الرجل الذي هذا ليس بصحيح، بعض السلف الذين يدندن حوهلم الناس يقول يل بعضه
ه أشعري جلد ومل نر أحداً تكلم يدنون حوله إنه إمام يف العقيدة األشعرية حىت وصف يل بعضهم أبن

تكون يف صاحل بعض الدعاة صار  على عقيدته وقال هذا أشعري أبدا لكن ألنه قال كلمة رمبا أهنا
 يدندن حوهلا مث نقول: السلف هلم اجتهادات ال يف
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العبادات وال يف غريها أليس بعض السلف يقوم الليل كله؟ وهذا وهو غري مصيب أليس بعض 
عناه أنه ال يتصور السلف يقولون إذا دخلت يف صاليت فأتوا فاقطعوا رجلي حىت ال أحس هبا؟ يعين م

الصالة وأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يقول أان أجهز جيشي وأان يف الصالة  لواقع مع إقباله علىا
أو ليس النيب عليه الصالة والسالم يف صالته يسمع بكاء الصيب ويتصوره ويعرف كيف حيصل ألمه 

خيطئون سالم هؤالء جمتهدون مث يوجز يف صالته؟ وهللا ليسوا خريًا من الرسول عليه الصالة وال
ك قد مر بك يف صحيح البخاري قصة أسامة مع الذين كلموه يف شأن عثمان ماذا ويصيبون ولعل

قال هلم وهم يف عهد الصحابة احلق ال يقاس ابلرجال إطالقاً عندان نصوص من القرآن والسنة مبينة 
ها بقدر صيل املصاحل أو بعضموضحة واحلمد هلل فالشريعة اإلسالمية كلها مبنية على شيئني حت

دام املفاسد أو تقليلها بقدر اإلمكان هذا األساس الذي بنيت عليه الشريعة اإلسالمية اإلمكان وإع
ما بعث هللا الرسل إال ليصلحوا الناس يف دين هللا ويف معاملة عباد هللا فيجب أن يكون لدينا عقول 

فسدة تهت القضية وحصلت املأخطأ عليك خطيئة واننوازن بني األشياء فاآلن لو فرضنا أن لك ابناً 
هل من املصلحة أن تداويه هبجره وطرده من البيت؟ واألمر قد انقضى وال سيما يف هذا الزمن أنك 
لو طرته من البيت أين يذهب؟ هل أييت يبكي عند رأسك ويقبل قدميك ويقول اي أيب امسح يل؟ إمنا 

ريد أن تشفي ظر للمصاحل أنت ال تفاإلنسان جيب أن ين يذهب مع صاحبه وهللا أعلم أين يتجهون؟



غليلك من هذا األمر املنكر أو أن تربده هذه الغرية الفائرة أنت تريد أن تصلح عباد هللا امشِّ على 
 شرع هللا وأنت يف حل.

 السائل: اي شيخ ما ضابط هذا املصاحل واملفاسد؟
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نتيجة فاإلنسان ينظر للنتيجة هي اليت الشيخ: اإلنسان يعرفها ابلواقع، املصاحل واملفاسد تكون ابل
مصلحة ورمبا يقع النزاع وال سيما أقول إن هذه مصلحة والثاين يقول هذه غري  تزن األشياء ألنين قد

إذا كان اإلنسان يدين هللا هبذا الشيء وعازم عليه وما عنده فيه إشكال لكن أنت انظر للنتيجة يعين 
س فيها أصلح من ذي قبل؟ ما تستطيع أبدا فأنت انظر هاتِّ يل أي ثورة من الثورات صار النا

انت مهيبة خيافها الناس من كل جانب ونصروا للمصاحل واملفاسد واألمة اإلسالمية قبل أن ختتلف ك
ابلرعب مسرية شهر وملا تفرقوا صار بعضهم يقتل بعضاً يعين انشغلوا بقتال بعضهم بعضاً عن قتال 

 على املصاحل أو املفاسد أان أقول انظر للواقع. الكفار وال أدعي أين أان احلاكم
 ن ما موقفنا اي شيخ ممن تبىن هذا الرأي؟السائل: ذكران أن هذا الطريق غري صحيح يف اإلنكار لك
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الشيخ: موقفنا ممن تبنوا هذا الرأي أن نسأل هللا هلم اهلداية والبصرية ولكن ال جيوز أن يكون بيننا 
ني للناس أن هذه الطريق غري العداوة ليست بني املسلمني لكن نناصحهم ونبوبينهم عداء ألن 

صحيحة حىت ال يغرت الناس هبم ألن العامة عندهم غرية عارمة السيما يف الوقت احلاضر واحلمد هلل 
فيظنون أن مثل هذه الطرق أهنا سليمة ونبني أهنا غري سليمة ونبني النتائج اليت حصلت فقد حصلت 

انت املسألة هبدوء ومشورة وسلوك الطرق ة ومل حيدث شيء على مايريد هؤالء لكن لو كمفاسد كثري 
اليت توصل إىل املقصود حصل خرٌي كثري فاملهم أان أوصيكم ابعتباركم طلبة علم وابعتبار أنكم شباب 

عظيمة مقبل على خري إن شاء هللا أن تلتزموا دائماً ابحلكمة وأن ال ختطوا خطوة مثل هذه اخلطوة ال
 ال تزل قدم بعد ثبوهتا وأان أجزم والعلم عند هللا أن الذين إال وأنتم تعرفون أين موطيء قدمكم حىت

تورطوا يف هذه املسألة يف بالد ما يتمنون أن األمر مل يكن بكل قلوهبم ألهنم جترؤا على حمارم واضحة 
؟ من أحل هذا؟ سبحان هللا بيننا وبينكم  قتلوا األبرايء قتلوا املعاهدين قتلوا املستأمنني أبي طريقة هذه



 ب هللا وسنة رسوله.كتا
 

 فصلٌ 
 القارئ: وصومه واجب ابلنص واإلمجاع.
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الشيخ: الكالم هذا خمتصر جدًا مع أنه مهم جدًا يقول املؤلف إذا رأى اهلالل أهل بلد لزم الناس  
ص واإلمجاع صوم رمضان جب ابلنكلهم الصوم والدليل ألنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه وا

ولكن مىت يدخل رمضان هل إذا رؤي يف بلد يثبت يف مجيع البالد؟ هذا موضع خالف بني العلماء 
منهم من قال: ال يثبت يف مجيع البالد بل من رآه ثبت احلكم يف حقه ومن مل يره مل يثبت احلكم يف 

ْهَر فـَْلَيصمْمهم( وهذه مجلة شرطية تفيد مم الشَّ حقه واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: )َفَمْن َشهَِّد مِّْنكم 
اختصاص احلكم مبن شهد فيخرج مبنطوقها املفهوم وهو من مل يشهد فإنه ال جيب عليه الصوم 

والدليل الثاين قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إذا رأيتموه فصوموا( ويف لفظ )صوموا لرؤيته( )وإذا 
)إذا رأيتموه( منطوقه وجوب الصوم عند الرؤية ومفهومه عدم فقوله  رأيتموه فأفطروا( وهؤالء مل يروه

 الوجوب إذا انتفت الرؤية.

(3/151) 

 

اثلثاً: القياس الصحيح على التوقيت اليومي فإنه ابإلمجاع أن لكل جهة من األرض حكمها يف 
ل هلم قوٍم ح شمس علىالتوقيت اليومي وأنه إذا طلع الفجر على قوم لزمهم اإلمساك وإذا غربت ال

الفطر وإن كانت البالد األخرى مل تكن كذلك وهذا ابإلمجاع ومل يعارض فيه أحد مع أن فيه عموماً  
كعموم )إذا رأيتموه فصوموا( وهو قول النيب عليه الصالة والسالم )إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار 

طر الصائم( ومعلوٌم أن فقد أف ت الشمسإىل املشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إىل املغرب وغرب
هذا احلكم خيتص مبن حتقق فيه هذا الشيء ومن ال فال وهلذا كان القول الراجح بال شك ما اختاره 
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أنه إذا اختلفت مطالع اهلالل فلكل قوٍم مطلعهم قال واختالف 

لع اهلالل ومغربه فاحلكم واحد وإن ق يف مطما توافاملطالع اثبت ابتفاق أهل املعرفة وعلى هذا ف



تباعدت البالد وإذا اختلف املطلع فإنه خيتلف فيه احلكم وهذا أقرب مايكون إىل القواعد وعرفتم 
أيضاً أنه موافق للكتاب والسنة والقياس الصحيح ويف املسالة قول آخر ذهب إليه املؤلف وهو أنه 

وموا وإذا رؤي يف أقصى املغرب لزم أهل املشرق ب أن يصى املغر إذا رمؤي يف أقصى املشرق لزم أقص
أن يصوموا مع أن هذا خيتلف فيه املطالع وكذلك ابلنسبة للشمال واجلنوب وهذا هو املذهب 

واستدلوا بعموم قوله )إذا رأيتموه فصوموا( وقالوا إن اخلطاب للمسلمني عموماً فإذا رآه واحد منهم 
 لزم اجلميع.
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املسألة أن الناس يرجعون إىل عمل السلطة والوالية فإذا كانت الوالية واحدة فإذا  لثالث يفوالقول ا
ار وإال فال وهذا الذي عليه العمل ثبت يف جهة منها لزم كل من حتت هذه الوالية ولو تباعدت األقط

انس جيعلون  اآلن، العمل اآلن حسب الوالايت مثاًل هذه املنطقة حيكمها انس وهذه املنطقة حيكمها 
كل منطقة هلا حكمها لئال حيصل اخلالف والنزاع وهذا وإن كان فيه وجهة نظر من جهة االتفاق 

ه من الناحية النظرية ليس جبيد ألنه مثاًل إذا   أمة واحدة حمكومة حبكم واحد لكنوعدم االختالف بني
ة أذرع فمثاًل هل من كانت احلدود بني دولتني وليس بني الدولتني إال هذا احلد الذي يكون مخس

يد املعقول أن تراه هذه الدولة مث نقول: الدولة اليت بيننا وبينها مخسة أذرع اليلزمكم احلكم هذا بع
حتت والية واحدة وال خيتلفون له وجه نظر وهذا هو الذي عليه لكن من انحية أن الناس ينضوون 

ل اتبع للسياسة فإذا كانت العمل على أنه مع األسف الشديد أن بعض احلكومات جتعل العم
العالقات جيدة بني دولة وأخرى صاروا تبعاً هلا وإذا كانت العالقة رديئة أصبح لكل أهل بلد 

جيوز إطالقاً فإما أن يقال نعمل ابلوالية ومن كان حتت والية طالعهم وهذا تالعب ابلشرع هذا ال م
أفطروا وإما أن نقول: أبن رؤية واحدة فلهم حكم واحد إن صام الناس صاموا وإن أفطر الناس 

لغرب وليس الواحد رؤية للجميع أما التالعب بدين هللا فهذا ال جيوز بقي علينا من كانوا يف بالد ا
هذا األمر وتراقب القمر فمن يتبعون؟ أقرب ما يكون للنظر أن يتبعوا هناك دولة مسلمة تراعي 

ذا هو املعقول ومن العلماء من قال إهنم يتبعون أقرب البالد إليهم إذا كانوا حيكمون ابلرؤية ألن ه
س الذين ليس هلم دولة مكة ألن مكة أم القرى كما مساها هللا عز وجل فمىت ثبت يف مكة لزم النا

مية لزم الناس اتباعها صوماً وفطرًا ولكن األقرب األول أن يتبع أقرب البالد اإلسالمية مستقلة إسال
 ا كان للجالية املسلمة يف هذه البالد الكافرة إذا كان هلمإىل هذه البالد الغربية إال إذ



(3/153) 

 

 رابطة تربطهم فإهنم يتبعون الرابطة وال يشذون عنها ألهنا تعترب مبنزلة اإلمام.
 ذا نصنع؟السائل: إذا كانت اي شيخ الرابطة هذه ال تعتمد على الرؤية وإمنا على احلساب فما

رؤية هناك يف تلك ساب ال عربة به هل ممكن أن نعتمد على الالشيخ: لكن هل إذا قلنا إن احل
البالد؟ إذا كان ُيكن حبيث خيرج أانس مرضيون يف نظرهم وأمانتهم فنعم ال نعتمد رأي الرابطة ما 

يكم فاقدروا له( دامت حتكم ابحلساب أما إذا تعذر فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول )فإن غم عل
 حساب منازل القضاء. أنه من التقدير الذي هو

الل فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه الصالة والسالم )صوموا لرؤيته( فإن القارئ: ومن رأى اهل
أفطر يومئٍذ جبماع فعليه القضاء والكفارة ألنه أفطر يوماً من رمضان جبماع اتم فلزمته كفارة كما لو 

 قبلت شهادته.
ى هالل ال يدخل ث عبد الرمحن بن زيد، وال أهنا شهادة علوال جيوز الفطر إال بشهادة عدلني احلدي

هبا يف العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور وال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتني لذلك وال يفطر 
ناس صياما فأتيا عمر إذا رآه وحده ملا روي أن رجلني قدما املدينة وقد رأاي اهلالل وقد أصبح ال

ا محلك على هذا؟ قال مل أكن ألحدمها أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال مفذكرا ذلك له فقال 
ألصوم وقد رأيت اهلالل وقال اآلخر: أان صائم قال ما محلك على هذا؟ قال: مل أكن ألفطر والناس 

 صيام فقال: للذي أفطر لوال مكان هذا ألوجعت رأسك رواه سعيد.
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أى وحده هالل شوال ماء فاملشهور كما قاله املؤلف إذا ر الشيخ: هذه املسألة اختلف فيها العل
ثبت شرعاً فإنه جيب عليه وجب عليه الصوم ألن هالل شوال ال يثبت إال برؤية شاهدين وما دام مل ي

أن يصوم وقيل له أن يفطر سرًا واألقرب أن ال يفطر سراً الحتمال الوهم يف رؤيته خمالفة اجلماعة 
ه أن خيالف اجلماعة أبمر حيتمل فيه الوهم وهذا أقرب إىل الصواب وألنه مفسدة ظاهرة فال ينبغي ل

 ه إذا صام يوماً والناس مل يصوموا ال يضره.أحوط خبالف ما ذكرانه يف أول الفصل ابلنسبة للصوم ألن
القارئ: وألنه حمكوم به من رمضان أشبه الذي قبله فإذا صام الناس بشهادة اثنني ثالثني يوماً فلم 



اهلالل أفطروا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )فإن غم عليكم فصوموا ثالثني مث أفطروا( حديث  يروا
 حسن.

أحياانً يتعجب االنسان منه )فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني( هذا يف الشيخ: املؤلف رمحه هللا 
 لذي ساقه.الصحيحني أو أحدمها وكان ينبغي له أن يستدل به ألنه أحسن من هذا اللفظ ا

القارئ: وإن صاموا ألجل الغيم فلم يروا اهلالل مل يفطروا ألهنم إمنا صاموا احتياطاً للصوم فيجب 
تياطا وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا اهلالل ففيه وجهان أحدمها ال يفطرون الصوم يف آخره اح

فطر يستند إىل شهادة  لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا( وألنه
 واحد فلم جيز كما لو شهد هبالل شوال.

وقد يثبت تبعاً ما ال يثبت أصال والثاين يفطرون ألن الصوم ثبت فوجب الفطر ابستكمال العدة تبعاً 
بدليل أن النسب ال يثبت بشهادة النساء أصال ويثبت هبا الوالدة مث يثبت النسب للفراش على وجه 

 التبع للوالدة.
يخ: وهذا هو األقرب فالصواب أنه إذا صاموا بشهادة واحد ثالثني يوماً أفطروا سواًء رأوا اهلالل الش

 ما يثبت استقالالً.أو مل يروه ألنه يثبت تبعاً 
 السائل: قول عمر يف األثر السابق )لوال مكان هذا ألوجعتك( ما فهمت هذا؟
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هتما عند قرب حرتاماً له كما قال للرجلني الذين رفعا صو الشيخ: حيتمل املراد املكان الذي هم فيه ا
من أهل هذا البلد ألوجعتكما  النيب عليه الصالة والسالم )لوال أنكما يف مسجد الرسول ولستما

 ولضربتكما( حيتمل لوال صاحبك فرتكت ذلك إكراماً لصاحبك وهذا أقرب إىل اللفظ.
 السائل: شهادة الصيب هل تقبل يف ابب الصيام؟

 الشيخ: ال تقبل ال بد أن يكون ابلغا عاقالً.
 فصلٌ 

فاشتبهت عليه فإنه يصوم شهراً القارئ: ومن كان أسريًا أو يف موضع ال ُيكنه معرفة الشهور ابخلرب 
ابالجتهاد ألنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل ابلتحري كمن اشتبه عليه وقت الصالة فإن مل 

نه أدى فرضه ابجتهاده أشبه املصلي يوم الغيم وإن انكشف احلال ينكشف احلال فصومه صحيح أل
فق بعده أجزأه ألنه وقع قضاء ملا وجب فبان أنه وافق الشهر أجزأه ألنه أصاب يف اجتهاده وإن وا



عليه فصح كما لو علم وإن ابن قبله مل جيزئه ألنه صام قبل اخلطاب أشبه املصلي قبل الوقت وإن 
لب على ظنه أن الشهر مل يدخل فصام مل جيزئه وإن وافق، ألنه صام مع صام بغري اجتهاد أو غ

 الشك فأشبه املصلي شاكاً يف أول الوقت.
كان اإلنسان ال يستطيع أن يعلم دخول الشهر فإنه يتحرى ويصوم لقول هللا تبارك   الشيخ: إذا

قموا اَّللََّ َما اْسَتَطْعتمْم( ومن القواعد املعروفة إذا وتعاىل: )ال يمَكلِّّفم اَّللَّم نـَْفساً إِّالَّ ومْسَعَها( وقوله )فَاتَـّ 
مث ال خيرج إما أن يوافق الشهر وإما أن تعذر اليقني رجعنا إىل غلبة الظن فهذا يرجع إىل غلبة ظنه 

يكون بعده وإما أن يكون قبله هذه ثالث حاالت ال يكون سواها فإن وافق الشهر فصومه صحيح 
لكنه يكون قضاًء وإن كان قبله فصومه غري صحيح ألنه صام قبل  وإن كان بعده فصومه صحيح

ه أدى ما جيب عليه فربئت ذمته الوقت كمن صلى قبل الوقت وحيتمل أن يكون صومه صحيحاً ألن
وهذا أقرب إىل يسر الشريعة وسهولتها أما إذا بقيت احلال على ما هي عليه فإن صومه صحيح لكن  

 فه.كالمنا إذا ابن األمر على خال
 

 فصل
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القارئ: ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس لقول هللا تعاىل: )وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ 
(.يـَتَـَبنيََّ َلكممم اخْلَْيطم اأْلَبـَْيضم مَِّن اخلَْ  َياَم إِّىَل اللَّْيلِّ  ْيطِّ اأْلَْسَودِّ مَِّن اْلَفْجرِّ مثمَّ َأمتُِّّوا الصِّّ

ول املؤلف )الفجر الثاين( يفيد أن هناك فجرًا أول وهو كذلك وقد ذكر العلماء أن بني الشيخ: ق
 ين ثالثة فروق:الفجر 

ر الثاين فيكون الفرق األول: أن الفجر األول يكون مستطياًل يف األفق كذنب الذئب وأما الفج
 ق إىل الغرب.معرتضاً يف األفق يعين ُيتد من الشمال إىل اجلنوب وأما ذاك فيمتد من الشر 
ر مقطوع وأما الفجر الفرق الثاين أن الفجر األول يكون ما بينه وما بني األفق مظلم يعين كأنه نو 

 الثاين فيكون ما بينه وبني األفق مضيئاً.
ل ينطمس بعد ذلك يعين أنه يرجع اجلو مظلما وأما الفجر الثاين فال والفرق الثالث أن الفجر األو 

بل ال يزال الضوء منتشرًا حىت تطلع الشمس فهذه ثالثة فروق بني الفجر يرجع اجلو مظلماً بعده 
أما مقدار ما بينهما فيختلف أحياانً يكون بينهما نصف ساعة وأحياانً يكون  الثاين والفجر األول



 ربع على حسب الظواهر الكونية األفقية. بينهما ساعة إال
نكم من سحوركم أذان بالل وال الفجر املستطيل القارئ: وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال ُينع
 ولكن الفجر املستطري يف األفق( حديث حسن.
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الشيخ: قول املؤلف )حديث حسن( فيه نظر إذا كان قد رواه مسلم وقوله يف احلديث )ال ُينعنكم 
ة عليه الصال نيَّ الرسولمن سحوركم أذان بالل( ألن بالاًل رضي هللا عنه يؤذن عند قرب الفجر وب

والسالم ملاذا يؤذن؟ فقال )ليوقظ انئمكم ويرجع قائمكم( القائم الذي يصلي يرجعه حىت يتسحر 
والنائم يوقظه مث قال عليه الصالة والسالم )فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم( هذا غري 

فيقول اقه املؤلف للفظ الذي سالسياق الذي ذكره املؤلف )فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر( أما ا
)وال الفجر املستطيل ولكن الفجر املستطري يف األفق( املستطيل الذي يكون طواًل يف السماء 

واملستطري الذي يكون عرضاً يشبه جناح الطائر ألن الطائر إذا أراد أن يطري يفرد جناحيه فلهذا مساه 
 مستطريًا.

)إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر  ه وسلم قال:لى هللا عليالقارئ: وعن عمر رضي هللا عنه أن النيب ص
النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم( متفق عليه وجيوز األكل والشرب إىل الفجر لآلية 

 واخلرب.
وإن جامع قبل الفجر مث أصبح جمنباً صح صومه ألن هللا تعاىل ملا أذن يف املباشرة إىل الفجر مث أمر 

عائشة وأم سلمة رضي هللا عنهما )أن النيب صلى هللا عليه  نبا وقد روتأنه يصوم جم ابلصوم دل على 
 وسلم كان يصبح جمنباً من مجاع غري احتالم مث يغتسل ويصوم( متفق عليه.
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الشيخ: أراد املؤلف أن يبني أن اإلنسان جيوز له أن أيكل ويشرب وجيامع إىل أن يطلع الفجر ألن هللا 
تَـغموا َما َكَتَب اَّللَّم قال )فَاآْلَن اَبشِّ  َلكمْم وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلكممم اخْلَْيطم اأْلَبـَْيضم مَِّن  رموهمنَّ َوابـْ

اخْلَْيطِّ اأْلَْسَودِّ مَِّن اْلَفْجرِّ( فقال )يـَتَـَبنيََّ( ومل يقل حىت يطلع حىت )يـَتَـَبنيََّ( وال يكون إشكال فيه )مثمَّ 
يَ  ( وإذا كان جيوز أن جيَأمتُِّّوا الصِّّ امع حىت يطلع الفجر لزم من ذلك أن يطلع الفجر وهو اَم إِّىَل اللَّْيلِّ



على جنابة، هذا وجه الداللة من القرآن أما السنة فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصبح م جمنبا 
ْرجمو  أمْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن يَـ مًن مجاع أهله ويصوم وقد قال هللا تعاىل: )َلَقْد َكاَن َلكمْم يفِّ َرسمولِّ اَّللَِّّ 

َر( وقوهلا )من غري احتالم( هذا من ابب التأكيد وإال فإن النيب صلى هللا عليه وسلم  اَّللََّ َواْليَـْوَم اآْلخِّ
ال حيتلم ألنه تنام عيناه وال ينام قلبه ومن كان كذلك فإنه ال ُيكن أن حيتلم ألنه لو احتلم لكان 

يه وسلم ال ينام ولذلك قال العلماء إن من حيث أنه يدرك ذلك بقلبه وهو صلى هللا عل الفعل حمرماً 
 خصائصه أنه ال حيتلم.

السائل: أحسن هللا إليكم ما اجلواب عما ذكره ابن كثري رمحه هللا يف احتالم النيب صلى هللا عليه 
حقه عليه الصالة والسالم وسلم حيث فصل فقال إن أريد ابالحتالم تالعب الشيطان فهذا ممتنع يف 

 لفائض من جسده من املاء فهذا يقع منه؟وإن أريد خروج ا
الشيخ: وهللا ما أعرف هذا املعروف عن العلماء أنه من خصائص الرسول أنه ال حيتلم واالحتالم 

معروف أن اإلنسان يرى يف املنام مثل ما قالت أم سليم ترى يف منامها ما يرى الرجل، والتفصيل هذا 
 .ا مر علينا واملعروف أنه ال حيتلم مطلقاً م

 السائل: ابرك هللا فيك بعض الناس يرتك جزءًا يسرياً من الليل لكي يتحقق أنه صام النهار كله؟
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الشيخ: ال هذا القول ضعيف جدًا ألنه قال )َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ( ولو كان جيب أن ُيسك جزًء من الليل 
 لقال حىت يقرب.

 ل هو حمدد ابلتوقيت أم أيخذ فرتة من الزمن؟أحسن هللا إليك، طلوع الفجر الثاين ه السائل:
الشيخ: إذا رأيت املشرق مضيئاً فقد أقبل النهار كما جاء يف احلديث والتقاومي فيها تقدمي خاصة يف 

 صالة الفجر فيها تقدمي مخسة دقائق على األقل.
امع ظه مل يفسد صومه وإن طلع الفجر وهو جيالقارئ: وإن أصبح ويف فيه طعام أو شراب فلف

فاستدام فعليه القضاء والكفارة ألن استدامة اجلماع مجاع وإن نزع فكذلك يف اختيار ابن حامد 
والقاضي ألن النزع مجاع كاإليالج وقال أبو حفص ال قضاء عليه وال كفارة ألنه اترك للجماع وما 

 عملِّّق على فعل شيء ال يتعلق على تركه.
حفص رمحه هللا وأنه ليس عليه إمث وال قضاء هو فعل ما شيخ: الصواب بال ريب ما ذهب إليه أبو ال

يباح له جامع قبل أن يطلع الفجر مث طلع الفجر ومن حني طلوعه نزع وأخرج ذكره من فرج امرأته 



الصحيح  فكيف نقول: إن عليه اإلمث والقضاء والكفارة أو على األقل نقول: عليه القضاء والكفارة؟
اًل مأذوانً فيه وما ترتب على املأذون فليس مبضمون فإن قال قائل أنه ليس عليه شيء ألنه فعل فع

ملاذا يتأخر ملاذا مل يتقدم حىت ينهي مجاعه قبل طلوع الفجر؟ قلنا ألن هللا أذن له بذلك وهو حر 
أشبه ذلك من األحوال ورمبا ال يطرأ عليه إال يف ذلك الوقت أو رمبا يكون قادم من سفر أو ما 

يء عليه ال قضاء وال كفارة وال إمث أما لو استمر بعد أن تبني له الفجر فال شك فالصحيح أنه ال ش
 أنه آمث وأنه منتهك حلرمة اليوم فتلزمه الكفارة ألنه جامع يف يوم الصوم فلزمه القضاء.

ََ يف طلوع الفجر صح صومه ألن األصل بقاء ال ليل وإن أكل شاكاً يف القارئ: وإن أكل شاكًا
 صومه ألن األصل بقاء النهار.غروب الشمس بطل 
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الشيخ: إن أكل شاكاً يف طلوع الفجر فصومه صحيح ألن هللا قال: )َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلكممم( والشاك مل 
ا يذكره ؟ الصحيح أنه ال قضاء عليه ورمبيتبني له لكن لو تبني أنه بعد طلوع الفجر فهل عليه القضاء

على الكالم هنا ال أبس به فالصحيح أنه ال قضاء عليه ألنه فعل ما هو  املؤلف لكن هذا التعليق
مأذون فيه فله أن أيكل ويشرب حىت يتبني له الفجر وهذا مل يتبني له فأكل أوشرب مث تبني بعد ذلك 

ما إذا أكل شاكاً يف غروب  وال كفارة إن كان جمامعاً، وأأنه يف النهار نقول: ال قضاء عليه وال أمث
فإنه حرام عليه ألنه ال جيوز أن يفطر حىت يتيقن أن الشمس غربت والشك ليس بيقني فإذا  الشمس

أكل أو شرب ويقول وهللا ما أعرف هل غابت الشمس أم ال؟ نقول: هذا حرام عليك ال أتكل وال 
أن يتيقن فاملذهب ال غلب على ظنه أن الشمس غربت دون تشرب حىت تتبني غروب الشمس فإن 

طر حىت يتيقن والصحيح أنه جيوز أن يفطر وأنه ال قضاء عليه ولو تبني أنه يف النهار ملا جيوز أن يف
رواه البخاري عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما )أن الناس أفطروا يف يوم غيم على عهد 

( وهذا دليل على أنه ال قضاء طلعت الشمس ومل يؤمروا ابلقضاء الرسول صلى هللا عليه وسلم مث
يهم إذ لو كان القضاء من شرع هللا لبينه الرسول عليه الصالة والسالم ولو بينه حلفظه هللا ونقل عل

إلينا ألن الشريعة حمفوظة فلما مل يكن شيء من ذلك علم أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمرهم 
فمرة قال: اقضوا يف زمن عمر رضي هللا عنه مرتني قضاء عليهم ووقعت هذه املسألة  ابلقضاء وأنه ال

يوماً مكانه اخلطب سهل ومرًة قال: إننا مل نتجانف إلمث فال قضاء علينا لكن السنة حاكمة على كل 



 أحد وهو أنه ال قضاء عليهم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمرهم ابلقضاء
 عن األكل والشرب؟ يف هنار رمضان هل يلزمه اإلمساكالسائل: من جامع 

(3/161) 

 

الشيخ: إذا كان ممن يباح له الفطر كاملسافر فال يلزمه اإلمساك وإذا كان ممن ال يباح له فيجب عليه 
 اإلمساك ودليل هذا أن فعله هذا حمرم فال يستبيح به الواجب.

 لسائل: أليس اجلماع مفسد ومن املفطرات؟ا
هذا الوقت حمرتم يف حقه ومل يكن يف الشرع ما يدل  الشيخ: يفسد صومه وال أيكل وال يشرب ألن

 ذا كان مسافراً.على أن حرمته زالت خبالف ما إ
السائل: ابرك هللا فيكم عالم حنمل فعل بعض الصحابة ومنهم أبو بكر رضي هللا عنه فقد صح عنهم 

 أهنم كانوا أيكلون حىت يرتفع؟
  )َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلكممم اخْلَْيطم اأْلَبـَْيضم مَِّن اخْلَْيطِّ اأْلَْسَودِّ الشيخ: هذا الفعل اجتهاد لكن بني أيدينا كالم هللا

 مَِّن اْلَفْجرِّ( وما بعد الغايه خمالف ملا قبله.
 السائل: ومن قال خيط الفجر هو النهار؟

هللا عليه وسلم فسره أبنه بياض النهار والنهار ما يتم طلوعه إال بطلوع الشيخ: الرسول صلى 
 الشمس.

 
 ابب النية يف الصوم

القارئ: ال يصح صوم رمضان وال غريه من الصيام الواجب إال بنية من الليل لكل يوم ملا روت 
م له( رواه أبو حفصة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )من مل يبيت الصيام من الليل فال صيا

اء وحنوه وعنه جتزئه النية يف أول داود وألنه صوم مفروض فاعتربت فيه النية من الليل لكل يوم كالقض
ألن كل يوم عبادة منفردة ال يتصل ابآلخر وال  رمضان جلميعه ألنه عبادة واحدة واألول املذهب
 يفسد أحدمها بفساد اآلخر فأشبه أايم القضاء.
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ر يف أثناء الشيخ: الصحيح الرواية الثانية أنه جتزئه نية واحدة من أول الشهر ما مل يوجد مبيح للفط
ف النية فمثاًل إنسان سافر يف أثناء رمضان انقطعت النية فإذا أراد أن يصوم الشهر فال بد من استئنا

بعد أن أفطر قلنا البد من جتديد النية أما وليس هناك ما يبيح الفطر ومل يفطر فإنه جتزئه النية األوىل 
الشهر؟ لقال نعم وبناًء على ذلك ألنك لو سألت كل إنسان حني دخل رمضان أتريد أن تصوم كل 

هر أثر اخلالف يف املثال فلو أن رجاًل انم قبل غروب الشمس اليوم وحنن يف رمضان وبقي يظ
انئماً حىت طلع الفجر من الغد فصومه على املذهب غري صحيح ألنه مل ينو من الليل كل يوم بليلته 

 وعلى القول الثاين صومه صحيح وهو الصحيح.
ألن الليل حمل النوم فتخصيص النية جبزء منه أي وقت من الليل نوى أجزأه للخرب و القارئ: ويف 

يفوت الصوم ومن أكل أو شرب بعد النية مل تبطل نيته ألن إابحة األكل والشرب إىل الفجر دليل 
 على أن نيته مل تفسد به.

السحور وعقدت الشيخ: هذا صحيح وهو خالف ما يقوله العامة فالعامة يقولون إذا انتهيت من 
ن أتكل وهذا غري صحيح ما دام الليل ابقياً فلك أن أتكل ولو نويت الصوم فلو النية فإنه ال ُيكن أ

أن اإلنسان تسحر وانتهى من سحوره وعزم على أنه لن أيكل ولن يشرب مث بدا له بعد ذلك وقبل 
 الفجر فله أن أيكل ويشرب ألن احلكم منوط بطلوع الفجر.

 
 فصل

ب وهو أن يعتقد أنه صائٌم غدًا من رمضان أو من  جيب تعيني النية لكل صومِّ يوٍم واجالقارئ: و 
كفارته أو من نذره وعنه ال جيب تعيني النية لرمضان ألنه يراد للتمييز وزمن رمضان متعني له ال 

 حيتمل سواه واألوىل أصح ألنه صوم واجب فافتقر إىل التعيني كالقضاء فلو نوى ليلة الشك إن كان
فل أو نوى نفاًل أو أطلق النية صح عند من مل يوجب التعيني غدًا من رمضان فهو فرض وإال فهو ن

 ألنه نوى الصوم ونيته كافية وال يصح عند من أوجبه ألنه مل جيزم به والنية عزم جازم.
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ل أنه ينعقد الشيخ: الصواب يف هذه املسألة إذا قال إن كان غدًا من رمضان فصومه فرض وإال فنف
ما استثنييت( وهذا يف العبادة  لقوله النيب صلى هللا عليه وسلم لضباعة بنت الزبري )فإن لك على ربك

وكما علمتم أنه جيوز االستثناء يف الدعاء أيضاً. فالصواب جواز ذلك وعلى هذا فإذا كان ليلة 



ة فإذا مل يستيقظ إال بعد الثالثني من شعبان وخاف اإلنسان أن يثبت الشهر فلينم على هذه الني
هذا هو الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن طلوع الفجر وعلم أن هذا اليوم من رمضان فنيته صحيحة و 

تيمية رمحه هللا وأما إذا نوى نفاًل وعني فإنه ال جيزئه عن الفريضة وقول املؤلف رمحه هللا إنه جيزيء 
وماً مطلقاً بل نوى نفاًل وفرق بني الصوم املطلق عند من مل يشرتط التعيني فيه نظر ألن هذا مل ينو ص

نفل فكيف جيزيء عن الفريضة؟ أما لو نوى صوماً مطلقاً أنه صائم وصوم النفل ألن النفل عني أنه 
وال يف قلبه نوع الفريضة عن رمضان أوغريه فهذا نعم عند من يرى أنه ال يشرتط التعيني يكون صومه 

ن التعيني لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم )إمنا األعمال ابلنيات صحيحاً لكن الظاهر أنه ال بد م
 ء ما نوى(.وإمنا لكل أمري

القارئ: وإن نوى إن كان غدًا من رمضان فأان صائم وإال فال مل يصح على الروايتني ألنه شك يف 
وقال ابن النية ألصل الصوم. وال يفتقر مع التعيني إىل نية الفرض ألنه ال يكون رمضان إال فرضا 

 حامد حيتاج إىل ذلك ألن رمضان للصيب نفل.
ان وال يشرتط أن ينوي الفرض ألن رمضان ال يقع إال فرضاً الشيخ: الصواب أنه يتجه لرمض

 واإلنسان يعرف نفسه ليس بصيب سيعرف نفسه أنه ابلغ.
 أثنائه خال القارئ: ومن نوى اخلروج من صوم الفرض أبطله ألن النية شرط ىف مجيعه فإذا قطعها يف

 ذلك اجلزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط.
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الشيخ: يقول إن نوى اخلروج من صوم الفرض أبطله يعين بطل الصوم لكن لو نوى أن يكون نفاًل 
ضهم قال من نوى الفطر وهو مل أيكل ومل يشرب ومل يفعل مفطرًا انعقد على أنه نفل وهلذا عرب بع

أنه ال ُيكن أن يبين آخر اليوم على أوله  عرب بقوله أفطر ألنه إذا قال أفطر معناهفكمن مل ينو ومل ي
فإذا قال كمن مل ينو صار لو نوى النفل يف آخر اليوم أجزأه وهذا هو الواقع فإذا نوى اإلفطار من 

 ه ألن النفل يصح بنية من أثناء النهار.الفرض مث مل أيكل ومل يشرب ونوى أن يكون نفالً أجزأ
 نفسه أن يقطع الصيام وليس بعزم؟السائل: لونذر صيام يوم معني لكن حدثته 

الشيخ: الصحيح أن الرتدد ال يبطل النية ألن األصل بقاء ما كان على ما كان عليه حىت يعزم على 
إذا عزم على فعل حمظور عزم أن  الفصل أما الرتدد هل يفطر أو ال يفطر؟ الصحيح أنه ال يفطر وأما

أراد فعل احملظور ومل يفعله وهذا حىت املشهور من ل عن هذا الفعل فإنه ال يفطر ألنه إمنا أيكل وعد



املذهب أنه إذا عزم على فعل احملظور ومل يفعله فإنه ال تبطل عبادته كما لو نوى أن يتكلم يف أثناء 
فهم املصلي  ومسع قرع الباب وأحل املستأذن يف القرع الصالة ولكن مل يتكلم. مثال ذلك رجل يصلي

عليه يعين هم أن يكلمه ولكنه مل يفعل فصالته صحيحة احلاصل أن أن يبطل صالته ألجل أن يرد 
الرتدد يف النية ال يضر على القول الراجح والعزم على فعل حمظور ال يبطل العبادة قبل فعله ألن 

 ظور ومل يفعله.بطالن العبادة مرتب على فعل احمل
 فصلٌ 

هللا عنها قالت: دخل عليَّ رسول  لتطوع بنية من النهار ملا روت عائشة رضيالقارئ: ويصح صوم ا
 هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فقال )هل عندكم شيء؟( قلنا ال قال )إين إذًا صائم( رواه مسلم.
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على فعل  الشيخ: اخلالصة اآلن أن العزم على إبطال العبادة يبطلها سواًء يف الصيام أو غريه والعزم
قطعهما أو ال؟ الصحيح أنه ال يبطلها احملظور يف العبادة ال يبطلها حىت يفعل والرتدد يف النية هل ي

 ألن األصل بقاء ما كان على ما كان حىت ينتقل منه.
 

 فصل
القارئ: وألن يف جتويز ذلك تكثريًا للصيام ألنه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سومح يف ترك 

 واالستقبال يف النافلة لذلك. القيام
ر والدليل أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا سأل هل عندكم الشيخ: إذًا التطوع جيزيء يف أثناء النها

شيء؟ قالوا ال قال )إين إذًا صائم( و )إذًا( ظرٌف للحال يعين من اآلن أكون صائماً فدل ذلك على 
يثاب على اليوم كاماًل أوال يثاب إال من النية؟ يف هذا  أنه يصح أن يصوم النفل من أثناء النهار ولكن

منهم من قال إذا صححنا صومه وجب أن يكون له ثواب ذلك اليوم كله ألنه ليس قوالن للعلماء 
هناك صوٌم يكون نصف هنار ومنهم من قال بل ال يثاب إال من النية وعللوا ذلك أبن النيب صلى هللا 

ابلنيات( وإذا كانت األعمال ابلنيات فما سبق النية ليس منوايً فال  عليه وسلم قال )إمنا األعمال
ب عليه وهذا هو الصحيح وينبين على ذلك إذا كان صوم النفل مما عمنيِّّ فإنه وإن صح الصوم ال يثا

جيزيء عن املعني مثاله: رجل يف أثناء اليوم الثالث عشر من الشهر نوى أن يصوم األايم البيض فعقد 
إنه يثاب  نصف النهار فهل جيزئه هذا عن صوم اليوم الثالث عشر؟ على اخلالف إن قلناالنية من 



من أول النهار أجزأه وإن قلنا ال يثاب إال من النية مل جيزئه ألن هذا مل يصم ثالثة أايم من النهار بل 
يضره  صام يومني ونصف يوم أما ما ليس معني كالنفل املطلق فهذا وإن أثيب ثواب نصف اليوم مل

 )فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره(.
 ل يثاب على ما مضى من اليوم؟السائل: قبل غروب الشمس أفطر فه

 الشيخ: ال يثاب ألنه أفسد العبادة.
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القارئ: ويف أي وقت نوى من النهار أجزأه يف ظاهر كالم اخلرقي ألنه نوى )يف( النهار أشبه ما قبل 
مل تصحب العبادة يف معظمها أشبه ما ال جيزيء بنية بعد الزوال ألن النية  الزوال واختار القاضي أنه

لو نوى مع الغروب قال أمحد من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه وإذا مَجَّع من الليل كان 
 له يومه.

كالم الشيخ: واذا أمجع أي عزم ألن اإلمجاع يف اللغة العزم، وكالم اخلرقي وكالم القاضي أصحهما  
مث الثواب ذكرانه قبل قليل لكن اإلمام أمحد قال من نوى التطوع اخلرقي وأنه يصح ولو بعد الزوال 

من هنار كتب له بقية يومه أي أنه يثاب على ذلك من النية كتب له بقية يومه يعين من حني نوى وإذا 
 أمجع من الليل كان له يومه.

ليه وسلم )إمنا م من وقت النية لقول النيب صلى هللا عالقارئ: فظاهر هذا أنه إمنا حيكم له ابلصيا
األعمال ابلنيات وإمنا لكل امريء ما نوى( وقال أبو اخلطاب حيكم له ابلصوم الشرعي املثاب عليه 

 من أول النهار ألن صوم بعضه ال يصح.
وله ألن الشيخ: يعين فإذا كان الشرع قد صحح الصوم من أثناء النهار لزم أن ينسحب احلكم على أ

ما قاله اإلمام أمحد أقيس وأقرب للصواب إنه إمنا يثاب من وقت  صوم بعض يوم ال يصح شرعاً لكن
 النية )إمنا لكل أمريء مانوى(.

 
 ابب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

القارئ: حيرم على الصائم األكل والشرب لآلية واخلرب فإذا أكل أو شرب خمتاراً ذاكرًا لصومه أبطله 
ان غذاًء أو غري غذاء كاحلصاة والنواة ألنه أكل وإن فعل ما ينايف الصوم لغري عذر سواًء ك ألنه



استعط أفسد صومه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم للقيط بن صربة )وابلغ يف االستنشاق إال أن 
 ياشيمه.تكون صائماً( رواه أبو داود وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا ابلغ فيه حبيث يدخل إىل خ
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الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا حيرم على الصائم األكل والشرب لآلية وهي قوله تعاىل )فَاآْلَن 
تَـغموا مَ  رموهمنَّ َوابـْ ا َكَتَب اَّللَّم َلكمْم وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلكممم اخْلَْيطم اأْلَبـَْيضم مَِّن اخْلَْيطِّ اأْلَْسَودِّ اَبشِّ

( واخلرب حديث أيب هريرة )من نسي وهو صائم فأكل أو شرب مِّ  َياَم إِّىَل اللَّْيلِّ َن اْلَفْجرِّ مثمَّ َأمتُِّّوا الصِّّ
 وسقاه( وكذلك احلديث القدسي يقول هللا تعاىل )يدع طعامه وشرابه منا أطعمه هللافليتم صومه فإ

بطل( الذاكر ضده الناسي واملختار  وشهوته من أجلي( مث قال )إن أكل أو شرب ذاكرًا لصومه خمتاراً 
( ضده املكره بقي قيد اثلث ليته جاء به عاملاً وضده اجلاهل، وقوله )سواء كان غذاًء أو غري غذاء

ملشروب ثالثة أقسام قسم انفع وقسم ضار وقسم ال انفع وال ضار وكلها تفطر فالنافع  املأكول وا
ضار كاخلمر والدخان واحلشيش وما أشبهه والذي كالتمر واخلبز واملاء والعصري وما أشبه ذلك وال

هبا نفع ليس فيه نفع وال ضرر كما مثل به املؤلف كاحلصاة وخرزة السبحة وما أشبهها هذه ليست 
ضرر ومع ذلك تفطر الصائم إذًا كل ما دخل جوفه فإنه مفطر على أي حال كان فان قال قائل وال 

لى املعدة )املنظار( فهل تفطر أو ال؟ نقول: إن كان فيها أرأيتم لو أن الطبيب نّزل اآللة الكاشفة ع
تبقى يف املعدة ذا اآللة لن مادة دواء ُيكن أن يستقر يف املعدة فإهنا تفطر أما إذا كان جمرد آلة فه

سوف تسحب ألنه مبجرد ما ينظر إىل املعدة ويكشف عليها يطلع اآللة لكن إن كان فيها مادة 
 إهنا تفطر.دهنت هبا لتسهيل دخوهلا ف
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فائدة: حديث أيب داود )ابلغ يف االستنشاق إال أن تكون صائماً( صحيح أو حسن مث إن املبالغة يف 
االستنشاق يشكو بعض الناس أنه إذا ابلغ أتثر واحتقن املاء يف خياشيمه وآملته اخلياشيم فمثل هذا 

الناس حسب  الزم أن تشفطه ألن بعضال يلزم ويقال يكفي أن تدخل املاء يف منخريك يعين ليس ب
ما نسأل يقول إنه يشق عليه إذا دخل املاء إىل خياشيمه بقي فيها مث آمله فنقول: الواجب إدخال 
املاء يف املنخرين فقط وما زاد على ذلك فهو سنة ما مل يكن يف ذلك ضرر فإن كان فيه ضرر فإنه 



يماً(.نـْفمَسكمْم إِّنَّ اَّللََّ يكون ممنوعاً منه لقوله تعاىل )َوال تـَْقتـملموا أَ    َكاَن بِّكمْم رَحِّ
القارئ: وإن أوصل إىل جوفه شيئاً من أي موضع كان أو إىل دماغه مثل أن احتقن أو داوى جائفة 

مبا يصل جوفه أو طعن نفسه أو طعنه غريه إبذنه مبا يصل جوفه أو قطر يف أذنه فوصل إىل دماغه أو 
دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع   ألنه إذا بطل ابلسعوط داوى مأمومة مبا يصل إليه أفطر

 كان وألن الدماغ أحد اجلوفني فأبطل الصوم ما يصل إليه كاآلخر.
 الشيخ: هذه مسائل ينبغي أن نذكر كل مسألة وحدها:
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ل يعين الذكر أواًل يقول إن أوصل إىل جوفه شيئاً من أي موضع كان استثىن الفقهاء رمحهم هللا اإلحلي
وذلك ألن البول خيرج من املثانة رشحاً فقالوا إذا أوصل إىل جوفه شيئاً عن طريق الذكر فإنه ال يفطر 

وإذا كان خيرج منها رشحاً فإنه إذا أدخل شيئاً من ذكره مل يدخل إىل جوفه ولكن الصحيح خالف ما 
وضرب هلذا أمثلة وكذلك إذا  قاله املؤلف وخالف املذهب أيضاً وهو أنه ال يفطر بشيء من ذلك

املؤلف يدل على أنه يفطر ألن احلقنة وصلت إىل  وصل إىل دماغه مثلم أن احتقن فإذا احتقن فكالم
جوفه عن طريق الدبر والصحيح أنه ال يفطر ألن هذا ال يسمى أكاًل وال شرابً وال يعطي اجلسم ما 

ال لفظاً ألنه ليس أبكل وال شرب وال معىن يعطيه األكل الشرب فال يشمله النص ال لفظاً وال معىن 
والشرب كذلك يقول )أو دواى جائفة( اجلائفة هي اجلرح الذي  ألنه الحيصل به ما حيصل من األكل

يصل إىل اجلوف كالبطن مثاًل إنسان اخنرق بطنه فصار يداويه بدواء يقول املؤلف إنه يفطر بذلك 
شرب وال حيصل به ما حيصل ابألكل والشرب )أو والصحيح أنه ال يفطر ألن هذا ليس أبكل وال 

ا يصل جوفه( إنسان طعن نفسه بسكني مع البطن فدخلت السكني طعن نفسه أو طعنه غريه إبذنه مب
ََ وال مبعين االكل  إىل اجلوف يقول املؤلف إنه يفطر والصحيح أنه ال يفطر ألنه ليس أكاًل وال شراًب

وز للغري أن يطعنه إذا أذن له؟ لو قال اي فالن جزاك هللا خرياً والشرب وقوله )طعنه غريه إبذنه( هل جي
كني اطعن بطين جيوز أوال؟ ال ال جيوز بل جيب عليه أن ُينعه من ذلك حىت لو رآه يريد خذ هذه الس

أن يطعن نفسه وهو قادر على منعه وجب عليه أن ُينعه ألن هذا من ابب إنكار املنكر ومن ابب 
 فقهاء رمحهم هللا يذكرون املسائل يف كل ابب حبسبه لو جاءت هذه يف اجلناايتإنقاذ املعصوم لكن ال

لقالوا إنه حيرم وال جيوز لكن الكالم على أنه هل حيصل الفطر بذلك أو ال؟ الصحيح ال أما كالم 
 املؤلف فنعم.
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كنه اجلوف األعلى )أو قطر يف أذنه فوصل إىل دماغه( فإنه يفطر أيضاً ألن الدماغ أحد اجلوفني ل
والصحيح أنه ال يفطر ألن هذا نه يفطر واملعدة اجلوف األسفل فإذا قطر يف أذنه فوصل إىل دماغه فإ

ليس أكاًل وال شرابً وال مبعىن األكل والشرب وال يصل إىل مكان األكل والشرب )ألنه إذا بطل 
ة مبا يصل إليه أفطر( ابلسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان أو داوى مأموم

اغ يف جوف الرأس فإذا دواى املأمومة هي اجلرح الذي يف الرأس ووصل إىل أم الدماغ وأم الدم
املأمومة ووصل إىل الدماغ فإنه يفطر بناء على القياس الذي ذكره املؤلف أنه جوف فما وصل إليه 

ر بذلك وقوله )أفطر فهو كالواصل إىل املعدة وهذا قياس ليس بصحيح فالصواب أنه ال يفط
 ابلسعوط( ما هو السعوط؟ السعوط من األنف فيقال يف اجلواب عن هذا

أواًل أن السعوط ورد يف النص ما يدل على أنه طريٌق حيصل به الفطر وهو حديث لقيط بن صربة 
 )ابلغ يف االستشناق إال أن تكون صائماً(.

  املعدة ويتغذى به اإلنسان.اثنياً أن السعوط إذا أدخل من األنف شيء فإنه يصل إىل
عدة جرت به العادة وهومنفذ واضح يصل إىل اثلثاً: أنه مما جرت العادة إبيصال الطعام منه إىل امل

 املعدة فقياس ما سواه عليه قياس مع الفارق والقياس مع الفارق ال عربة به.
املكتحل مرارة الكحل  القارئ: وإن اكتحل فوصل الكحل إىل حلقه أفطر ألن العني منفذ لذلك جيد

كامليل وحنوه مل يفطر نص عليه وإن   يف حلقه وخيرج أجزاؤه يف خناعته وإن شك يف وصوله لكونه يسرياً 
أقطر يف إحليله شيئاً أو أدخل مياًل مل يبطل صومه ألن ما يصل املثانة ال يصل إىل اجلوف وال منفذ 

ََ وإن ابتلع ما بني أسنانه أفطر ألنه بينهما إمنا خيرج البول رشحا فهو مبنزلة ما لو ترك  يف فيه شيئًا
 به اللقمة.واصل من خارج ُيكن التحرز عنه فأش
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الشيخ: املسألة األوىل إن اكتحل فوصل الكحل إىل حلقه فإنه يفطر والصحيح أنه ال يفطر ابلكحل 
ؤلف إهنا منفذ فيه نظر املول ولو وصل إىل حلقه ولو نزل إىل معدته وذلك ألن العني ليست منفذًا وق

حىت لو قدر أن الكحل يسري يف العروق حىت يصل إىل احللق فإن هذا ليس منفذًا معتاداً لألكل 



ََ وال مبعىن األكل والشرب مث يقال ينتقض عليكم مبا ذكرمتوه أن  والشرب فليس أكاًل وال شراًب
جيد طعمه يف حلقه يدخل مع ظل حلناإلنسان لو وطيء على حنظل واحلنظل معروف فإنه إذا فمقيء ا

املسام حىت يصل إىل احللق ومع ذلك يقولون إنه ال يفطر ألن الرِّجل ليست منفذًا معتاداً فيقال 
والعني أيضاً ليست منفذا معتادًا وعلى هذا فيجوز للصائم أن يكتحل ولو مبا يصل إىل حلقه وال 

ىل الفم فإنه جيب عليه أن يتفله فإن م إلطعشيء عليه لكن إذا وصل إىل حلقه وأحس بطعمه ووصل ا
َم بذلك، بقي عندان لو أن إنساانً أمدخل يف معدته الكشاف كشاف دقيق  مل يفعل وابتلعه صار مفطرًا
يسمى بلغة الطب "منظار" لو أدخل يف معدته منظار وهو صائم هل يفطر أو ال؟ يف هذا تفصيل إن  

طر ألن هذا الدواء سوف يباشر املعدة وهو قد دخل يف إنهكان يف هذا املنظار أدوية لتسهيل مروره ف
من الفم وإن مل يكن فيه شيء فإنه ال يفطر ألن هذا املنظار سوف خيرج لن يبقى يف املعدة ولئال يقال 
ما الفرق بينه وبني اخلرز لو ابتلع خرزا فإنه يفطر فما الفرق بينهما؟ نقول: الفرق أن هذا سوف خيرج 

ها، على كل حال مىت ما صحبه شيء صار مفطرا فال جيوز استعماله للصائم يف في بقىمن املعدة فال ي
رمضان ويؤخر إىل الليل وإال فاألمر واسع وإذا ابتلع ما بني أسنانه سواء عن طريق اخلالل أو عن 
 طريق اللسان يعين حاول بلسانه أن خيرج ما بني أسنانه وابتلعه أو عن طريق اخلالل فإنه يفطر ألنه

طعاماً ولو كان قليال لكن ذكر الفقهاء مسألة هنا يف مسألة ابتالع ما بني األسنان قالوا إذا  تلعاب
 أخرجه ابخلالل فال يبتلعه حىت يف غري الصيام وإن أخرجه بلسانه ابتلعه اذا
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ى أن يكون مل يكن صائماً وال يظهر يل وجه التفريق بني هذا وهذا واألوىل أن ال يبتلعه إذا كان خيش
بني أسنانه من حلم اإلبل انتقض قد تلوث أبوساخ األسنان ومن هنا نعلم أن اإلنسان لو ابتلع ما 

 وضوؤه مع أنه شيء يسري ألنه يسمى أكاًل وإن كان يسريًا.
 السائل: وإن استنشق خبوراً فما احلكم؟

معىن الشرب ألنه أجزاء وهلذا الشيخ: إذا استنشق خبورا فإنه إن كان يصل إىل جوفه فال جيوز ألنه يف 
 ه ليس له أجزاء تتصاعد وتدخل يف اجلوف.لو استنشق طيبا وشم طيباً فإنه ال يفطر ألن

 السائل: ما حكم استخدام خباخ الربو للمريض؟
الشيخ: بعض الناس يصاب بضيق التنفس فيضخ مبضخة لكن قالوا إن هذه ما تصل إىل املعدة وإمنا 

فقط وقد صدرت فتوى من دار اإلفتاء أهنا ال تفطر وهو الذي نفيت به لكن  تفتح القنوات اهلوائية



ناك شيء أظنه كلبسات هذا الغبار يدخل يف اجلوف فال يستعمل إال إذا كان اإلنسان مريضاً فإنه ه
يفطر ويستعمله فإن كان يرجى زوال هذا املرض ينتظر حىت يزول وإن كان ال يرجى أطعم عن كل يوم 

 مسكني.
السالم وهو أنه )يدع ئل: يف مسألة البخور لو نظران إىل العلة اليت ذكرها النيب عليه الصالة و السا

طعامه وشرابه وشهوته( والبخور ليس طعاما وال شرااب ألن اإلنسان ال يتغذى أو يشبع أو يروى إذا 
 شم البخور؟

رزة فإنه يفطر فإذا أدخلت الشيخ: ليس بشرط أن يكون شراابً انفعاً وهلذا لو أنه ابتلع حصاة أو خ
سان اخلرزة السبحة ما فيها نفع إطالقاً خترج كما هي أي شيء ولو كان ال ينتفع به اجلسم لو بلع اإلن

 صار مفطراً.
 السائل: أحسن هللا إليك لكن داللة األحاديث على مثل هذه املسألة الفرعية من أي وجه؟

ََ ل كنها هي ال تنفع ليس بشرط أن ينتفع وإال كان نقول الشيخ: العموم فهذه تعترب طعاماً أو شرااًب
 األشياء اليت ما هلا غذاء مثل العلوك وغريها.جيوز لإلنسان أن يبلع 

 
 فصلٌ 
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القارئ: وما ال ُيكن التحرز منه كابتالع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذاببة تدخل يف حلقه ال 
 فسا إال وسعها.حتت الوسع وال يكلف هللا نيفطِّّره ألن التحرز منه ال يدخل 

الشيخ: الذي ال ُيكن التحرز منه ومل يقصده اإلنسان فهذا ال يضر أما لو تقصده فينظر إذا دخل 
من أنفه ووصل إىل جوفه فإنه يفطِّّر فلو أن إنساانً مثالً يغربل الدقيق وجعل يستنشقه عمدًا حىت 

قيق إىل جوفه أما إذا كان ال إدخال هذه األجزاء من الد وصل إىل جوفه فإنه يفطر بذلك ألنه تعمد
 ُيكن التحرز منه فإنه ال يضر.

القارئ: وإن مجع ريقه مث ابتلعه مل يفطر ألنه يصل من معدته أشبه ما لو مل جيمعه وفيه وجه أخر أنه 
 يفطره إلمكان التحرز منه.

ل شيئاً من اخل تلعه، وإن كان الفم ارج بل هذا ريقه مجعه وابالشيخ: الصحيح أنه ال يفطِّّره ألنه مل يمدخِّ
له حكم الظاهر ألن الفم حكمه حكم الظاهر ولذلك لو أنه متضمض ابملاء فإنه ال يضره وهلذا جتب 



 املضمضة يف الوضوء ويف الغسل ألنه يف حكم الظاهر.
القيء والثانية ال يفطر القارئ: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان إحدامها يفطر ألهنا من غري الفم أشبه 

 هنا ال تصل من خارج وهي معتادة يف الفم أشبه الريق.أل
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الشيخ: النخامة الصحيح أنه ال يفطر هبا ألهنا مل تدخل من خارج بل هي من البدن ولكن ال جيوز أن 
ع النخامة إذا محهم هللا على أن بليبتلع النخامة إذا وصلت إىل فمه ألهنا مستقذرة وقد نص الفقهاء ر 

إىل الفم حرام الستقذارها واستهجاهنا ورمبا حتمل إمراضاً تتأثر هبا املعدة فلذلك نقول إنه حيرم وصلت 
ولكن الكالم على أهنا هل تفطر أوال؟ الصحيح أهنا ال تفطر وهذا يف النخامة اليت تصل إىل الفم فأما 

ا مل تصل إىل شيء يف حكم ر قواًل واحدًا ألهن احللق فهذه ال تفطالنخامة اليت تنزل من اخلياشيم إىل
الظاهر فلم تدخل إىل البدن من خارج فال تفطر حىت على املشهور من املذهب وما يفعله بعض 
املوسوسني الذين يشددون على أنفسهم إذا أحس ابلنخامة من خياشيمه إىل حلقه جعل حياول 

ديد والتنطع ابلعبادة أن هذا من ابب التش هذا ال يضرك واثنيا إخراجها فهذا غلط يقال أواًل أن
 والتشديد والتنطع ابلعبادة مما هني عنه.

القارئ: ومن أخرج ريقه من فمه مث ابتلعه أو بلع ريق غريه أفطر ألنه بلعه من غري فمه أشبه ما لو 
 بلع ماًء.

فصل من الفم ه فهذا يفطر ألنه انالشيخ: هذا صحيح إذا أخرج الريق إىل الشفتني مث عاد فابتلع
و أخرج السواك بعد أن تسوك مث أعاده مرة اثنية إىل الفم وفيه ريق مث امتصه يف فمه وبلع وكذلك ل

 الريق فإنه يفطر.
القارئ: ومن أخرج درمهاً من فمه مث أدخله وبلع ريقه مل يفطر ألنه ال يتحقق ابتالع البلل الذي كان 

 رطب وال إبخراج لسانه مث إعادته.ة والتسوك ابلعود الالع ريقه بعد املضمضعليه ولذلك ال يفطر اببت
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الشيخ: من أخرج درمها من فيه مث أدخله وبلع ريقه مل يفطر ألنه ال يتحقق ابتالع البلل والدرهم هي 
ده يف فمه مرة اثنية وهذا رمبا النقود من الفضة هذا إنسان وضع يف فمه درمهاً مث أخرجه مث أعا



يف فمه وحيركه بلسانه من أجل أن  لناس لتنظيف الدرهم رمبا يكون فيه وسخ فيدخلهيستعمله بعض ا
يتنظف فهذا الرجل أخرج الدرهم فوجد أنه ما زال فيه وسخاً فأدخله اثنية فهذا ال يفطر ألنه كما 

اجلوف كما أن الرجل لو متضمض فإنه ال  قال املؤلف ال يتقني انفصال شيٍء من الريق دخل إىل
ل إذا توضأت وجمجت املاء فال تكلف نفسك أن يتفل ريقه كما يفعله بعض املوسوسني بل نقو يلزمه 

بعدها حىت لو أحسست بطعم املاء يف فمك فإنه ال يضرك وهذا هو ظاهر هدي الصحابة رضي هللا 
 دين هللا يقول املؤلف )ولذلك ال يفطر عنهم والسلف الصاحل أهنم ال يتكلفون وال يتنطعون يف

لتسوك ابلعود الرطب بشرط أال يكون له طعم ع ريقه بعد املضمضة والتسوك ابلعود الرطب( ااببتال
فإنه ال يضره ألنه وإن كان رطباً ليس جافاً ال يتحقق اإلنسان أن هذه الرطوبة انفصلت من السواك 

ل يف جوفه الطعم فإنه يفطر ألننا نتحقق أن جزءًا منه دخودخلت يف جوفه أما لو كان له طعم وابتلع 
مث اعادته( انسان أخرج لسانه وهو رطب عليه الريق مث أعاده يقول رمحه هللا )وال إبخراج لسانه 

ولنفرض أنه مجع ريقه على لسانه مث أخرجه مث رده ملاذا اليفطر؟ ألنه مل ينفصل خبالف الذي أخرج 
 طراً.أعاده فهذا فارق حمله ودخل من خارج فيكون مف ريقه إىل ما بني شفتيه مث

لس أو قيء فازدرده أفطر ألن الفم يف حكم الظاهر وإن القارئ: ولو سال فمه دما أو خرج إليه ق
 أخرجه مث ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإال فال.
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الشيخ: عندان ابملخطوطة )منجس( نسخة واملسألة هذه يقول )إذا سال فمه دماً( وهذا حيصل 
ا حصل فال تبتلعه ألن ته رديئة إذا تسوك خرج الدم فهنا جيب أن تنتبه هلذا إذلبعض الناس تكون لث

الدم ليس مما خيرج من الفم ليس معتادًاً فإن بلعته وأنت عامل ابحلكم فإنه سوف أيتينا إن شاء هللا أنه 
ري من شروط املفطرات العلم فإنك تفطر ولكن هل جيوز أن يبتلع اإلنسان هذا الدم؟ ال ولو كان غ

َتةم َوالدَّمم( وكذلك أيضاً )لو خرج إليه قلس أو قيء صائم لعموم قوله تعاىل )حمرَِّمْت َعَلْيكممم اْلمَ  يـْ
فازدرده أفطر( القلس ما خيرج من املعدة عند التجشي مثالً إنسان جتشى فخرج منه قلس وهو ما 

م يف حكم الظاهر مث عاد إىل دون ملئ الفم مث ابتلعه فإنه يفطر ألن هذا القلس وصل إىل الفم والف
قيء والقيء ما كان ملء الفم أو أكثر فمثاًل إنسان خرج منه قيء اجلوف فيفطر بذلك وكذلك ال

يعين أحس ابضطراب املعدة حىت خرج ما فيها أو بعضه مث ما بقي ابتلعه فإنه يفطر ووجه ذلك ظاهر 
و الفم مث عاد إىل املعدة فكان مفطرًا، أن هذا الطعام أو الشراب خرج إىل ما كان يف حكم الظاهر وه



ابتلع ريقه ومعه شيء من املنجس أفطر وإال فال( إن أخرجه ضد إزدرده يعين أخرج )وإن أخرجه مث 
هذا القيء أو القلس أو الدم مث ابتلع ريقه فإن كان معه شيء من القلس أو القيء أو الدم أفطر وإن 

وقول املؤلف )من املنجس( يدل على أن دم اآلدمي  مل خيتلط به شيء فإنه ال يفطر وهذا واضح
وقلسه جنس وهذه فيها خالف بني العلماء وليس هناك دليل على جناسة دم اآلدمي إال ما وقيئه 

خرج من السبيل القبل أو الدبر وليس هناك دليل أيضاً على جناسة القيء ومن املعلوم أن القيء 
ََ أن يكثر مع الناس ولو كان جنساً لكان مما ت توافر الدواعي على نقل تطهريه ومن املعلوم أيضًا

ألطفال الصغار يتقيئون بني أيدي أمهاهتم ومل يرد عن النيب عليه الصالة والسالم أنه أمر بغسل قيئه ا
 لكن البول أمر بغسله وبني حكمه وسكوته عن القيء دليل على أنه ليس بنجس ومن
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ارة فال ينجس شيء منها إال بدليل دان أن األصل يف األشياء الطهاملعلوم أن القاعدة العامة عن
فاألصل فيها احلظر واملنع إال واألصل يف األشياء احلل فال حيرم شيء منها اال بدليل إال العبادات 

 بدليل مشروعية وهللا أعلم.
 

 فصلٌ 
ضي هللا عنه أن النيب القارئ: ومن استقاء عمدًا أفطر ومن ذرعه فال شيء عليه ملا روى أبو هريرة ر 

 صلى هللا عليه وسلم قال )من ذرعه القيء فال قضاء عليه(.
 الشيخ: عندي ابملخطوطة )فليس عليه قضاء( نسخة.

رئ: ومن استقاء عمدًا فليقض( حديث حسن وإن حّجم أو إحّتجم أفطر لقوله صلى هللا عليه القا
عليه وسلم أحد عشر نفسا وقال أمحد وسلم )أفطر احلاجم واحملجوم( رواه عن النيب صلى هللا 

 حديث ثوابن وشداد بن أوس صحيحان.
 ما الفطرالشيخ: هذا الفصل ذكر فيه املؤلف رمحه هللا شيئني مما حيصل هب

 األول القيء وهو معروف والثاين احلجامة.
 أما القيء فقد قسمه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قسمني قسم غلب وقسم طملب فما غلب فإنه
ال يفطر ألنه بغري اختيار اإلنسان وما طلب فإنه يفطر أما األول وهو ماغلب فإنه ال يفطر فعلته 

يرده وال يكلف هللا نفساً إال وسعها وأما الثاين فوجهه أنه إذا  ظاهره وهو أن اإلنسان مل خيرته ومل



مل صومه إال طلب القيء فقاء خلت معدته من الطعام فلحقه الضعف الذي قد ال يستطيع أن يك
مبشقة فكان من رمحة هللا تعاىل أن جعل القيء عمدًا مفطرًا وإذا كان مفطرًا قلنا إن كان الصوم واجباً 

ن كان نفاًل جاز االستقاء وقلنا له كل واشرب حفاظاً على صحته فتبني بذلك أن حرم االستقاء وإ
 الفطر ابلقيء املتعمد هو وجه النظر والقياس.
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فنقول إذا حجم اإلنسان فإنه سوف يكون ابختياره أو احتجم أي طلب من حيجمه  حلجامةوأما ا
م القيء بل قال )أفطر فسيكون أيضا ابختياره وهلذا مل يقسمها الرسول صلى هللا عليه وسلم كما قس

احلاجم واحملجوم( واحلديث صححه اإلمام أمحد وغريه وال معارض له على وجه صحيح ويف حديث 
اس )أن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهوحمرم واحتجم وهو صائم( وفيه كالم للعلماء ابن عب

لغاية احلميدة اليت جاءت فطر احملجوم فظاهر مناسبته للحكمة وا فليس معارضاً صحيحاً ونقول أما
ة هبا الشريعة ألن احملجوم سينزف منه دٌم كثري ومعلوم أن هذا يضعف البدن ويرهق البدن فمن رمح

هللا بعباده أن من احتجم أفطر وحينئذ نقول إن كان احتجامه لضرورة جاز يف الفرض والنفل ونقول 
يف النفل ونقول ملن كان متنفال وأراد إن كان لغري ضرورة حرم يف الفرض وجاز له اآلن كل واشرب و 

مناسباً  أن حيتجم احتجم ولكن كل واشرب ألنك أفطرت من أجل أن تعيد للبدن قوته فكان هذا
متاماً للحكمة لكن ما هي احلكمة يف احلاجم؟ احلاجم مل خيرج منه دم قال بعض أهل العلم إن هذا 

فطر احلاجم( وقلنا مسعاً وطاعة وعلى العني لكن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أ تعبد ما ندري
لكننا نتعبد هلل بذلك والرأس أما ما احلكمة؟ فعقولنا أقصر من أن تدرك مجيع حكم هللا وال ندري 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا احلكمة أن احلاجم حسب الطريقة املعروفة يف عهد الرسول 
رورة اليت حيجم هبا وعند املص ال بد أن يصعد إليه شيء من عليه الصالة والسالم البد أن ُيص القا

رف أنه ال بد أن جيتذب نفسه شيئاً دم اإلنسان من غري أن يشعر بدخوله لكن تعمد أن ُيص وهو يع
لة مستقيمة من الدم وإذا وصل إىل معدته شيء من الدم أو غري الدم فإنه يفطر فإن كانت هذه الع

َنٍة إَِّذا َقَضى اَّللَّم فذاك وإن مل تكن العلة مست قيمة فالعلة طاعة هللا ورسوله )َوَما َكاَن لِّممْؤمٍِّن َوال ممْؤمِّ
 ْن َيكموَن هَلممم اخلِّرَيَةم مِّْن َأْمرِّهِّْم( وحننَوَرسمولمهم َأْمراً أَ 
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عبيد مربوبون إذا قال ربنا شيئاً وإذا قال رسوله شيئاً قلنا مسعاً وطاعة رمبا يكون تعبد اإلنسان مبا ال 
د ما يعقل حكمته محله على التعبد بذلك يعقل حكمته أبلغ من تعبده مبا يعقل حكمته ألنه إذا تعب

عقل صار أشد انقيادًا وذاًل للشرع ألنه يتعبد هلل مبا ع والعقل إذا كان يعقل حكمته واذا كان ال يالسم
ال يعقل معناه ال يتعبد إال جملرد السمع والطاعة إذًا هذان نوعان مما يفطر ومها القيء عمدًا ال بد أن 

هل عليه أن ُيسكها وهل ن يسأل بعض الناس إذا هاجت كبده أي معدته فتقيد والثاين احلجامة ولك
َم متوج وهتيج املعدة وحيب اإلنسان أن يستقيئ فهل نقول له أن يستقيء حىت يس رتيح؟ ألنه أحيااًن

يلزمك أن متسكها وتردها إذا كان صومك فرضاً أو نقول إذا هاجت وماجت فاستخرجها حىت ال 
ا وأفطر ولكن إذا كان ما ب إذا كان هناك ضرر ال شك أان نقول استخرجهتكون ضررًا عليك؟ اجلوا

ال تستخرجها وال تردها إن غلبتك فدعها وإن سكنت فال تستخرجها وقال  فيه ضرر فهنا نقول
بعض العلماء القول ابإلفطار ابلقيء واحلجامة قوٌل على خالف القياس فال يعمل به ألن اإلفطار مبا 

من أين جاءت القواعد هذه؟  ا أن الوضوء مما خرج ال مما دخل سبحان هللادخل ال مبا خرج كم
ال مما دخل لئال ينتقض الوضوء بلحم اإلبل ألن حلم اإلبل داخل وهنا قالوا الفطر  فالوضوء مما خرج

مبا دخل ال مبا خرج لئال يبطل الصوم ابحلجامة والقيء فنقول عفا هللا عنكم إننا ال ُيكن أن نعارض 
ن ن أين أخذمت هذه القواعد؟ أمن الكتاب؟ أو مهللا ورسوله مبثل هذه التعليالت العليلة ومقول 

السنة؟ أو من اإلمجاع؟ من قال هذا؟ نقض الوضوء مبا جعله الشرع انقضاً سواء كان داخال أو 
عد ليس خارجا واإلفطار مبا جعله الشارع مفطرًا سواًء داخاًل أم خارجاً هذا الصواب أما أن نقعد قوا

 ذا ليس بصحيح.هلا إال جمرد طرد يف أكثر املسائل ه
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صحيح أن أكثر ما ينقض إذا خرج ال ما دخل لكن إذا جاءت السنة البد أن نقول هبا وكذلك يف 
ما تقولون لو استمىن  مسألة الفطر أن األكثر مما دخل ال مما خرج لكن مع ذلك يفطر مث نقول هلم

إلنسان عارض الكتاب والسنة إال  فأمىن أيفطر أم ال؟ وهو مما خرج املهم على كل حال أنه ال ُيكن
لل واحلكم اليت هو يقر هبا على كل حال وجدت يف قوله خلاًل أول خلل املخالفة مث النقض ابلع

 من حجم أو احتجم فانه يفطر.الصحيح أن من استقاء عمدًا أفطر ومن غلبه القيء فال يفطر وأن 
قة الصيام مفيدة جداً لطالب العلم لو رجعتم فائدة: شيخ اإلسالم رمحه هللا له رسالة صغرية امسها حقي



 إليها استفدمت إن شاء هللا.
 

 فصلٌ 
ئ: وحترم املباشرة لآلية فإن ابشر فيما دون الفرج أو قبل أو ملس فأنزل فسد صومه فإن مل ينزل القار 

أان ملا روي عن عمر رضي هللا عنه قال قلت اي رسول هللا صنعت اليوم أمرًا عظيماً قبلت و  مل يفسد
و داود، صائم قال )أرأيت لو متضمضت من املاء وأنت صائم؟( قلت ال أبس قال )فمه؟( رواه أب

ذلك شبه القبلة ابملضمضة ألهنا من مقدمات الشهوة واملضمضة إذا مل يكن معها نزول املاء مل يفطر ك
 القبلة.
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لة يقول حترم عليه املباشرة لآلية الشيخ: عندان ابملخطوطة )لكوهنا من مقدماته( نسخة، هذه املسأ
رموهمنَّ ية فلننظر هل اآلية تدل على التحرمي ناحلكم التحرمي والدليل اآل نظر يقول هللا تعاىل )فَاآْلَن اَبشِّ

تَـغموا َما َكَتَب اَّللَّم َلكمْم وَكملموا َواْشَربموا( إىل آخر اآلية، لكن املباشرة اليت يف القرآن واملالمسة اليت  َوابـْ
يف القرآن ال تكون إال للجماع كل مواضع ذكر املباشرة يف القرآن واملالمسة يف القرآن للجماع فقوله 

رموهمنَّ( أي جامعوهّن كما يدل على ذلك سبب نزول اآلية أنه اجلماع وعلى هذا فال دليل يف  )اَبشِّ
ه وملن ال حترك هذا أيضاً اآلية على ما قال مث ظاهر كالمه رمحه هللا أن املباشرة حرام ملن حترك شهوت

وسلم )صنعت  ليس بصحيح ويدل عليه حديث عمر حيث قال رضي هللا عنه للنيب صلى هللا عليه
اليوم أمرًا عظيماً قبلت وأان صائم قال أرأيت لو متضمضت وأنت صائم قلت فال أبس قال فمه؟( 

 الرسول عليه الصالة يعين فما الذي جيعلك تفطر مثاًل أو نقول مه مبعىن كف عن السؤال فبني
نه ال يفطر مث إن والسالم أن ذلك ال أبس به كما لو متضمض اإلنسان فإنه ال يفطر كذلك لو قبل فإ

النيب صلى هللا عليه وسلم )سئل عن قبلة الصائم فأشار إىل أم سلمة وبينت أنه كان يقبل فقيل اي 
إين ألعلمك ابهلل وأتقاكم له( أو كلمة رسول هللا أنت غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر قال 

حىت ولو أمذى على القول الصحيح حنوها فهذا دليل على جواز القبلة للصائم حىت وإن كان بشهوة 
ألن هللا تعاىل وسَّع على العباد واإلنسان وال سيما الشاب قد ال يستطيع أن يبقى من طلوع الفجر 

إلنسان من نفسه أنه سريع اإلنزال وشديد احملبة إىل غروب الشمس يستمتع أبهله لكن إذا عرف ا
اد الصوم وهي وسيلة قريبة كثري من الناس ألهله فهنا نقول اترك التقبيل ألن هذا عرضة إىل إفس



ليس سريع اإلنزال أو قوي الشهوة أو ليس شديد احملبة ألهله فال حيصل اإلنزال بسرعة فالصواب 
 إذًا أن القبلة حالل سواء كانت بشهوة
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أوبغري شهوة ودليل ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يستفصل عمر رضي هللا عنه هل أنت 
 بشهوة.فعلت ذلك بشهوة أم ال؟ بل ظاهر حديث عمر صنعتم شيئاً عظيماً أهنا كانت 

 القارئ: ولو احتلم مل يفسد صومه ألنه خيرج من غري اختياره.
ن ما حيصل للصائم بغري اختياره من املفطرات ال يفسد الصوم وهو  الشيخ: أفاد املؤلف رمحه هللا أب

ائم فال شيء عليه حىت لو فرض أنه انم على تفكري يفكر يف كذلك فلو احتلم اإلنسان وهو انئم ص
 ذكره وانم على هذه احلال فإنه ال يفطر ألنه حني إنزال املين ليس خمتارًا لذلك.اجلماع وانتشر 

ياًل فأنزل هنارًا مل يفطر ألن جمرد اإلنزال ال يفطر كاالحتالم وإن كرر النظر فأنزل القارئ: وإن جامع ل
صره إنزال عن فعل يف الصوم أمكن التحرز عنه أشبه اإلنزال ابللمس وإن صرف ب فسد صومه ألنه

فطر فأنزل مل يفطر ألنه ال ُيكن التحرز عنه وإن أنزل ابلفكر مل يفطر لذلك وإن استمىن بيده فأنزل أ
إىل  ألنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة وسواء يف هذا كله املين واملذي ألنه خارج ختلله الشهوة انضم

زال املين يف ظاهر كالمه ألنه ليس املباشرة به فأفطر به كاملين إال يف تكرار النظر فال يفطر إال إبن
 مبباشرة.
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 وهو يقظان فسد صومه سواء كان الفعل بيده أو الشيخ: خالصة هذه اجلمل أنه إذا أنزل عن فعل
مه مثل أن يفكر فينزل بتدحرجه على األرض أو ما أشبه ذلك وإذا أنزل بغري فعل فإنه ال يفسد صو 

فإنه ال يفسد صومه ألنه ال فعل منه وإذا أنزل بنظر فإن كان بنظرة واحدة وصرف بصره فإنه ال 
ملذي كاإلنزال إال يف تكرار النظر فإنه إذا أمذى به فإنه ال يفطر وإن كان بتكرار النظر فإنه يفطر وا

وأن اإلنسان لو ابشر زوجته بتقبل أو ضم يفطر خبالف اإلمناء والصحيح أنه ال يفطر ابملذي مطلقا 
أو ما أشبه ذلك فأنزل مذايً فإنه ال يفطر. لعدم وجود الدليل على ذلك بقي أن يقال واملين أيضاً ال 

و كان بفعله ألنه ليس هناك دليل على ذلك؟ فيقال نعم هو ليس هناك دليل واضح يفطر به حىت ول



وله تبارك وتعاىل يف احلديث القدسي )إنه ترك طعامه يف هذه املسألة لكن قد يستدل على ذلك بق
وشاربه وشهوته من أجلي(، واملين شهوة بدليل قول النيب صلى هللا عليه وسلم )ويف بضع أحدكم 

اي رسول هللا أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أراءيتم لو وضعها يف حرام صدقة قالوا 
يف حالل كان له أجر( ومعلوم أن الذي يوضع هو املين ففي أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 

هذا احلديث والذي قبله إذا ضم بعضهما إىل بعض ما يدل على أن إنزال املين إذا كان من فعله فإنه 
طر وأما قول املؤلف )فإن جامع لياًل فأنزل هنارا( فمراده بذلك املين الذي كان من اجلماع األول يف

 بفعل جديد فعلى ما مسعتم لكن رمبا جيامع اإلنسان وخيرج املين لكن اليتكامل وأما إذا أنزل هناراً 
 خروجه مث يبقى شيء خيرج بعد طلوع الفجر.

 هو كاحلجامة؟ السائل: إذا تربع الصائم ابلدم فهل
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الشيخ: أحسنت هذا سؤال جيد يقول إذا تربع اإلنسان بدمه وهو صائم فهل هو كاحملجوم؟ اجلواب 
وحينئذ نقول إذا كان نعم إذا أخذ منه كثري بقدر دم احلجامة حبيث يضعف به البدن فإنه يفطر 

َم فإنه ال جيوز أن أيذن بسحبه منه إال إذا كان الث اين مضطرًا فحينئذ نقول ال أبس أن الصوم واجبًا
ذا كان الثاين غري مضطر فإنه ال يسحب منه يسحب منك وافطر أما إذا كان نفاًل فاألمر واسع وإ

 ينتظر إىل الليل.
 السائل: ابلنسبة للدكتور الذي يسحب الدم؟

؟ على الشيخ: هذا سؤال جيد يقول ابلنسبة للدكتور الذي يسحب الدم هل نقول هو كاحلاجم يفطر
حلجامة ال يفطر حىت الراجح ال يفطر أما على املذهب فإنه يفطر فألهنم يقولون إن إخراج الدم بغري ا

فيقتصر على ما لو أخرج اإلنسان أكثر من دم احلجامة فإنه ال يفطر ألهنم يرون أن املسالة تعبدية 
ل حىت احلاجم لو حجم جاء به النص وأما على رأي شيخ اإلسالم فشيخ اإلسالم يطرد القاعدة يقو 

 آبلة بدون مص فإنه ال يفطر كذلك الطبيب.
 م ما يؤخذ للحرارة لو أخذه الصائم كتحميله من أسفل فهل تفطر؟السائل: ابرك هللا فيك

أن احلقنة ال تفطر فاحلقنة على قاعدة املذهب تفطر ألن الشيخ: الصحيح أهنا ال تفطر بناًء على 
 احلقنة عند أهل املذهب مفطرة.

 السائل: من ذرعه القيء وهو يصلي هل خيرج من الصالة أو ُيسكها يف سره أو ماذا يفعل؟



الشيخ: هو إذا كان ال ُيكن فليخرج من الصالة خصوصاً على قول من يرى أن القيء إذا كان كثرياً 
 وضوء فهذا البد من اخلروج وهو أيضاً لو بقي يلوث املسجد فيتعدى ضرره.نقض ال

 يكم يف حديث ترخيص النيب صلى هللا عليه وسلم للصحابة ابحلجامة؟السائل: ما رأ
د أنه أذن فيها ال يدل على هذا وحىت هذا احلديث يكون ضعيفاً ألن حديث الشيخ: حديث أيب سعي

أان أحلتكم على رسالة حقيقة الصيام لشيخ اإلسالم ففيها أوس وشداد أصح منه على كل حال 
 ها.فوائد مجة ما جتدوهنا يف غري 

 السائل: عرفنا أن احلجامة تفطر ولكن ما حكمها على الصائم؟
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الشيخ: حمرمة على الصائم الفرض إال للضرورة يعين أحياانً يهيج الدم ابإلنسان حىت يغمى فحينئذ ال 
 أبس عليه أن حيتجم.

و ذلك لعدم ائم ولو حصل عن تقبيل أو مباشرة وحنمسألة: سبق لنا أن اإلمذاء ال يفطر به الص
بت بدليل ال ينقض إال بدليل فهذا الرجل صائم يعين مبقتضى الشريعة فال الدليل والقاعدة أن ما ث

ُيكن أن نفسده إال بدليل وسبق لنا أن اإلمناء يفطر به الصائم كما هو قول مجهور األمة واملذاهب 
 ته خفية وأهنا مركبة من دليلني.األربعة وذكران الدليل وأن دالل

 
 لٌ فص

 يفطره ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: القارئ: وما فعل من هذا انسياً مل
)إذا أكل أحدكم أو شرب انسيا فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه( متفق عليه ويف لفظ )فال يفطر 

 ا ذكرانه.على األكل والشرب وقسنا عليه سائر مفإمنا هو رزق رزقه هللا تعاىل( فنص 
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الشيخ: هذا دليل خاص يف أن من فعل مفطراً انسياً فال شيء عليه ولدينا دليل عام وهو قوله تبارك 
يَنا َأْو َأْخطَْأانَ  ْذاَن إِّْن َنسِّ ( فقال هللا تعاىل قد فعلت وقال صلى هللا عليه وسلم )إمنا وتعاىل )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ

فائدة عظيمة وهي أن الناسي ال يضاف فعله إليه ولو فعله إمنا ذلك من  أطعمه هللا وسقاه( يؤخذ منه



قول املؤلف رمحه هللا وقسنا عليه سائر ما ذكرانه بقي عليه واحد مل يذكره عند هللا عز وجل وي
إن شاء هللا قول املؤلف فيه ولكن القول الصحيح أن اجلماع كغريه وأن اإلنسان  وهواجلماع وسيأتينا

ه جته انسياً فإنه ال قضاء عليه وال كفارة عليه لعموم األدلة وإمنا خص النيب صلى هللا عليلو جامع زو 
وسلم األكل والشرب ألنه أكثر فنصف الناس ليس عندهم زوجات ومن عندهم زوجات فأكثر 

يهم هو األكل والشرب فتخصيصه بذلك ألنه الغالب وإال فلو أن اإلنسان نسي وجامع مايكون لد
ه ال شيء عليه وقال بعضهم بل عليه الكفارة والقضاء ألن النسيان يف اجلماع اندر وألنه زوجته فإن

نسي مل تنس زوجته فيقال قد يكون صائماً تطوعاً وزوجته مفطرة فال تظن أنه صائم ولكن هذا ال  لو
 يفيد ألن صوم التطوع ليس فيه كفارة ولكن على كالم الفقهاء يبطل صومه والصحيح أن القاعدة

تبة على ذلك مطردة كل حمظور فعله اإلنسان انسياً فإنه ال يضره ال إبفساد العبادة وال ابلكفارة املر 
 الفعل.

ء فليس عليه قضاء( القارئ: وإن فعله مكرها مل يفطر لقوله صلى هللا عليه وسلم )من ذرعه القي
 فنقيس عليه ماعداه.

أن جنعل املسألة من ابب القياس فاألوىل أن الشيخ: هذا دليل خاص لكنه دليل بقياس وإذا أردان 
َّللَِّّ مِّْن بـَعْ  أْلُِّيَانِّ َوَلكِّْن َمْن شَ أنيت ابآلية )َمْن َكَفَر ابِّ ْلكمْفرِّ دِّ إُِّيَانِّهِّ إِّالَّ َمْن أمْكرَِّه َوقـَْلبمهم ممْطَمئِّنٌّ ابِّ َرَح ابِّ

فإنه إذا كان يعذر ابإلكراه على الكفر فما دونه من  َصْدرًا فـََعَلْيهِّْم َغَضٌب مَِّن اَّللَِّّ َوهَلمْم َعَذاٌب َعظِّيٌم(
 ابب أوىل.
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 القارئ: وإن فعله وهو انئم مل يفطر ألنه أبلغ يف العذر من الناسي.
ا الشيخ: هذا أيضا كذلك لو فعله وهو انئم فإنه ال يفطر يعين لو قبل زوجته وهو انئم وأنزل أو م

تبارك وتعاىل يف أصحاب لنائم ال ينسب إليه فعل بدليل قوله أشبه ذلك فإنه ال يفطر هبذا ألن ا
( فأضاف تقليبهم إليه مع أهنم هم الذين يتقلبون  َمالِّ الكهف )َونـمَقلِّّبـمهمْم َذاَت اْلَيمِّنيِّ َوَذاَت الشِّّ

لون فيما لو انقلب انئم على طفل لكنهم ملا كانوا انئمني مل ينسب الفعل إليهم فان قال قائل ما تقو 
 ك ألن قتل النفس لعظمه ال يشرتط به القصد.له؟ اجلواب عليه الدية والكفارة وذلفقت

القارئ: وإن فعله جاهاًل بتحرُيه أفطر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أفطر احلاجم واحملجوم( 



نوع جهل فلم يعذر به كاجلهل ابلوقت يف حق رجلني رآمها يفعالن ذلك مع جهلهما ابلتحرمي وألنه 
 هل عذر ُينع التأمث فيمنع الفطر كالنسيان.وذكر أبو اخلطاب أنه ال يفطر ألن اجل
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الشيخ: هذا كالم املؤلف رمحه هللا أنه إذا فعل هذه املفطرات جاهاًل فإنه ال يعذر فيفسد صومه 
ومع ذلك أن احلجامة مفطرة  وعليه القضاء واستدل حبديث )أفطر احلاجم واحملجوم( ومها ال يعلمان

احلاجم واحملجوم( وقد أورد ابن القيم هذا احلديث على شيخه الذي يقول إنه ال يفطر مع قال )أفطر 
اجلهل وال يفسد صومه مع اجلهل فقال إن الرسول عليه الصالة والسالم مل يقل أفطرمتا فاقضيا فهو 

ا إذا جالن نمظر يف فعلهمالشخص مث هذان الر  مل خياطبهما وإمنا ذكر حكماً عاماً فمراده اجلنس ال
انطبقت عليه األدلة أبنه جيب عليهما القضاء أو أن صومهما فسد عملنا به وإال فال وهذا الذي قاله 

الشيخ رمحه هللا جواب سديد ألن الرسول مل يوجه اخلطاب إليهما ويقول أفطرمتا إمنا قال )أفطر 
جاهلني فعندان أدلة تدل  ن الرجلني إذا كاانهذا احلكم على هذي احلاجم واحملجوم( مث ينظر يف انطباق

على أن اجلهل يعذر به فالصواب أن اجلهل يعذر به فلو فعل واحدًا من هذه املفطرات جاهاًل فإنه 
يَنا َأْو َأْخطَْأاَن( وق ْذاَن إِّْن َنسِّ وله َ)لَْيَس معذور لدينا أدلة عامة وأدلة خاصة األدلة العامة )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ

ا َأْخطَْأمتمْ بِّهِّ َوَلكِّْن َما تـََعمََّدْت قـملموبمكمْم( اخلاصة عدي بن حامت رضي هللا عنه كان كمْم جمَناٌح فِّيمَ َعَليْ 
مَِّن  يريد أن يصوم وكان يقرأ اآلية )وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلكممم اخْلَْيطم اأْلَبـَْيضم مَِّن اخْلَْيطِّ اأْلَْسَودِّ 

لني وهو اخليط الذي تربط به يد الناقة أحدمها أسود والثاين أبيض جعل حتت وسادته عقااْلَفْجرِّ( ف
وجعل أيكل ويشرب وينظر إىل العقالني فلما تبني له أحدمها من األخر أمسك فذكر ذلك للنيب 

ألسود( ألن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال له )إن وسادك لعريض أن وسع اخليط األبيض وا
النهار والليل وهذه الوسادة حتتها الليل والنهار قاله النيب عليه الصالة ألبيض واألسود مها اخليط ا

 والسالم من ابب املداعبة فالرسول يعلم أنه مل يضع الليل
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والنهار حتت الوسادة ومل أيمره ابلقضاء وهذا جهل ابحلكم حيث فهم من اآلية ما مل يقصد هبا وأما 
جهل فلم يعرتف به كاجلهل ابلوقت ه هللا انظر إىل التعليل والقياس يقول وألنه نوع قول املؤلف رمح



فقاس املختلف فيه على املختلف فيه والقياس من شرطه أن يكون األصل املقيس عليه متفقاً عليه 
بني اخلصمني وهذا غري متفق عليه فنحن نقول اجلهل ابلوقت أيضا عذر ُينع الصائم من فساد 

كر رضي هللا عنهما قالت أفطران يف دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أمساء بنت أيب بالصوم و 
عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يف يوم غيم مث طلعت الشمس فهؤالء أفطروا جهاًل ابلوقت ومل ينقل 

ل ألنه أن الرسول عليه الصالة والسالم أمرهم ابلقضاء ولو كان القضاء من شرع هللا ألمرهم به ولنق
القضاء ليس بواجب وأما قول هشام بن عروة ملا سئل شريعة البد أن تبقى فلما انتفى ذلك علم أن 

عن القضاء قال أو بٌد من قضاء؟ يعين ال بد أن يقضوا فهذا رأيه وعروة أبوه أفقه منه قال ال قضاء 
أنه إذا أكل جاهاًل  ومعلوم أنه إذا تنازع رجالن يف مسألة فاملرجع إىل الكتاب والسنة فالصواب

من أوله فإن صومه صحيح وال يلزمه القضاء حىت يف اجلماع وهلذا لو ابلوقت سواء من أخر الليل أو 
جامع ظناً منه أن الليل ابٍق فتبني أنه يف هنار فصومه صحيح وال شيء عليه ومن جهل بوجوب 

القضاء فهل يلزمه؟ نعم يلزمه  القضاء وهو يدري أن هذا مفطر وأن هذا حرام لكن مل يعلم أنه يلزمه
ار رمضان وهو ممن جيب عليه الصوم ومل يعلم أنه يلزمه الكفارة فإن الكفارة وكذلك لو جامع يف هن

التسقط عنه ألن اجلهل ابلعقوبة ليس عذرا بل العذر هو اجلهل ابحلكم ودليل ذلك قصة اجملامع فإن 
 ره النيب صلى هللا عليه وسلم ابلكفارة.اجملامع مل يعلم مبا يلزمه من الكفارة ومع ذلك أم
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القارئ: وإن متضمض أو استنشق فدخل املاء حلقه مل يفطر ألنه واصل بغري اختياره وال تعديه فأشبه 
ا ال يفطر ألنه بغري اختياره الذابب الداخل حلقه وإن ابلغ فيهما فوصل املاء ففيه وجهان أحدمه

نه  عليه وسلم هنى عنه لقيط بن صربه حفظاً للصوم فدل على أوالثاين يفطر ألن النيب صلى هللا
يفطره وألنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه اإلنزال عن مباشرة وإن زاد على الثالث فيهما فوصل املاء 

أو أن الفجر مل يطلع وقد طلع أفطر ملا فعلى الوجهني وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ومل تغب 
ابت فأفطر نا ابملدينة يف رمضان ويف السماء سحاب فظننا أن الشمس قد غروي عن حنظلة قال )ك

بعض الناس مث طلعت الشمس فقال عمر من أفطر فليقض يوماً مكانه( رواه سعيد بن منصور بنحوه 
 ليوم من شعبان فبان من رمضان.وألنه أكل ذاكرًا خمتارا فأفطر كما لو أكل يظن أن ا

ن ينزل املاء إىل مسالة املبالغة الصحيح أنه ال يفطر ألن املبالغ ما تعمد أ الشيخ: ما ذكره رمحه هللا يف



ََ ليس شرعياً ليس عن وضوء مث  جوفه ولكن املاء هترب فنزل إىل جوفه كما أنه لو متضمض متضمضًا
  يفطر.نزل املاء من هذه املضمضة إىل جوفه فإنه ال
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و أن الفجر مل إذا أكل يظن أن الشمس قد غابت ومل تغب أوأما ما ذكره رمحه هللا يف مسألة الوقت 
 وذلك ألنه فعل ما أمذن له فيه يطلع وقد طلع أفطر فهذا فيه نظر والصواب أنه ال يفطر يف املسألتني

أما من أكل ومل يتبني له طلوع الفجر مث تبني فإنه أكل أبمر هللا لقوله )وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ( 
كيف نقول لشخص فعل ما أمره هللا به وأابحه له إنك مسيء فاقض، هذا بعيد مع أنه داخل يف ف

يَنا َأْو َأْخطَْأاَن( وحديث عدي بن حامت أيضاً يدل عليه ألن عموم ما سبق )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ  ْذاَن إِّْن َنسِّ
 أن يعفو عن املؤلف عدي بن حامت أكل بال شك بعد أن طلع الفجر وارتفع وأما الثاين فأسأل هللا

 أتى أبثر عمر وترك املرفوع حديث أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما رواه البخاري )أهنم أفطروا يف
يوم غيم على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مث طلعت الشمس ومل يؤمروا ابلقضاء( مث إنه أيضاً ترك 

أنه رضي هللا عنه ملا سألوه أنقضي؟ قال إان مل أثرًا عن عمر رمبا يكون أصح من الذي رواه سعيد وهو 
لنا ومن فعل ما أحل له  نتجانف إلمث وهذا اجلواب قاعدة من قواعد الشريعة يعين أننا فعلنا ما أحل

فإنه ال يؤمث وال يلزم بقضاء فيكون يف هذه املسألة عن عمر روايتان رواية أمرهم ابلقضاء ورواية مل 
هنم مل يتجانفوا إلمث فإما أن حتمل رواية القضاء على االحتياط وإما أن حتمل أيمرهم ابلقضاء وبني هلم أ

سنة وليس بواجب وعلى كل حال فرأي عمر رضي على أن هذا سنة وليس بواجب أن عمر يرى أنه 
هللا عنه أنخذ مبا وافق السنة وهو أنه ال قضاء وهذا هو الصحيح وحينئذ نقول من شرط الفطر 

 حىت يف اجلماع شروط ثالثة:ابملفطرات عموماً 
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العلم وضده اجلهل وسواًء كان اجلهل يف الوقت أو اجلهل يف املفطر هل يفطر أو ال؟ والثاين الذكر 
يطري إىل أنفه شيء من الغبار  وضده النسيان والثالث اإلرادة وضده اإلكراه أوعدم اإلرادة كالذي

ثة هي اليت تشرتط إللزام الصائم ابلقضاء يف الواجب أوالدخان أوما أشبه ذلك هذه الشروط الثال
كان واجباً أو نفاًل فإذا ختلف واحد من هذه الشروط فالصوم صحيح واليرتتب وإفساد الصوم سواًء  



 عليه شيء ال قضاء وال كفارة.
 ل؟السائل: مىت يعذر ابجله

يه وسلم مل يعذر املسيء يف الشيخ: الواجب تركه ال يعذر به اإلنسان بدليل أن الرسول صلي هللا عل
( فرت  ك الواجب ال بد من فعله ما دام الطلب قائماً يعين صالته وهو جاهل قال )صلِّّ فإنك مل تصلِّ

؟ وكالمنا الذي يف وقت الصالة أما إذا فات الوقت فهذا ينظر هل صاحبنا مفرِّط او غري مفرِّط
ع انتبه هلذا أرأيت لو سهى ابلصالة أو نسي ذكرانه يف الشروط الثالثة إمنا هو يف فعل احملرم املمنو 

 ا وال تسقط عنه.الصالة فإنه يصليها إذا ذكره
السائل: أحسن هللا اليكم ذكران يف مسالة )وألنه نوع جهل فال يعذر به كاجلهل ابلوقت( وقلنا إن 

الصيام لفا فيه على خمتلٍف فيه، هل املؤلف حني ما قال كاجلهل ابلوقت يقصد وقت املؤلف قاس خمت
 أووقت الصالة؟

 اليت ذكران لو أكل يظن أن الفجر مل يطلع الشيخ: ال مقصوده وقت الصيام ولذلك جاء ابملسألتني
 فتبني أنه طالع جيب عليه القضاء وكذلك لو ظن أن الشمس غربت جيب عليه القضاء.

ر فأنزل وهو مل يرد ل: ما الفرق بني من ابلغ يف االستنشاق فدخل املاء إىل حلقه وبني من ابشالسائ
 اإلنزال؟

ه سريع اإلنزال ُينع لكن اإلنسان ما يعلم إال أنه يف هذه الشيخ: هذا إيراد جيد لكن قلنا من يعلم أن
ه تقوى شهوته فهذا ُينع من املرة حصل اإلنزال هذا ال يفطر أما عندما يعرف أنه ينزل مبجرد ما أن

 املاء إىل احللق.أن يباشر لكن االستنشاق ليس كل استنشاق يصل 
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السائل: اجلاهل الذي قلنا إنه إذا كان مفرطاً أو غري مفرط يف الواجب قد يعيش الرجل بني العلماء 
 ويعمل العمل وال يدري أنه على حق وال يعلم أنه على غري احلق إال بعد سنوات هل هذا مفرط؟

 يكون مشهوراً بني الناس.الشيخ: الظاهر أنه مفرط ألن هذا الفعل الذي خالف فيه س
ائل: وإذا كان ليس مشهوراً بني الناس كرفع القدمني يف أثناء السجود بعض الناس استمر على الس

 هذه احلال سنوات؟
الشيخ: رمبا نقول إن هذا مل يفرط وأنه ال يلزمه إال قضاء الصالة احلاضرة فقط لكن لو كان قد مسع 

َياَء إِّْن تـمْبَد َلكمْم َتسمؤْكمْم( يعين بعض قال )ال َتْسأَلوا َعْن َأشْ  أن رفع أحد األعضاء يبطل السجود ولكن



 الناس ايخذ اآلية هذه أيخذها دلياًل يف كل شيء يقول ال تسألوا.
وال بد أن نعرف ما سبق أنه ال يمفطِّّر شيء مما سبق إال بثالثة شروط العلم وضده اجلهل والذكر 

 قصد.ده ما كان إكراها أو عن غري وضده النسيان والثالث االختيار وض
هذه الشروط بينا فيما سبق أنه دل عليها الكتاب والسنة أبدلة عامة وأدلة خاصة وبناًء على ذلك 

مادام األمر واضح واحلمد هلل يف كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاألمر أسهل من أن 
خوذة من القرآن هذه القاعدة قاعدة عريضة مأ نرجع إىل التفاصيل يف بعض كتب العلماء ونقول

 والسنة الصحيحه.
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وإذا شككنا يف شيء هل يدخل يف املفطرات أو ال؟ فاألصل أنه غري مفطر ألن الصوم ثبت بدليل 
تلف الناس فيها وال سيما شرعي فال ُيكن أن ينقض إال بدليل شرعي مثالً اإلبرة توخز يف املريض اخ

ي يف هذه املسالة أنخذ ابألصل وهو أن ها فنقول عند االختالف بدون مستند شرععند أول ظهرو 
األصل صحة الصوم إال بدليل واضح على اإلفساد وهذه مسألة مهمة لطالب العلم وال يقول 

عمل على غريان جيب أيضاً اإلنسان إننا لو فتحنا هذا الباب لتساهل الناس نقول حنن نبني الشرع وال
امع زوجته يظن أن الفجر مل يطلع فتبني أنه س الشرع فلو سألك سائل مثال قال إنه جأن نبني للنا

 طالع ماذا نقول له؟ ال شيء عليه.
ولو سألك سائل يف مكة يف رمضان أنه جامع زوجته اليوم ماذا تقول له؟ إذا كان متعمدًا أفطر لكن 

 أفطر وال أمث عليه إال القضاء واألول يه فإنه يقضي ويكفر وإن مل يكن واجباً إن كان الصوم واجبا عل
 يلزمه اإلمساك بقية اليوم والثاين ال يلزمه ألن الصوم يف حقه ليس بواجب.

 
 فصلٌ 

القارئ: وعلى من أفطر القضاء لقوله صلى هللا عليه وسلم )من استقاء فليقض( وألن القضاء جيب 
يف مجيع النهار فمخالفته يف بعضه ال  ىل وعليه إمساك سائر يومه ألنه أمر بهمع العذر فمع عدمه أو 
 تبيح املخالفة يف الباقي.

الشيخ: وهذا فيمن أفطر بال عذر أما من أفطر بعذر فله أن أيكل بقية يومه مثاله لو أفطر إنسان 
ه البقية ال تنفعه وألن إلنقاذ معصوم يف رمضان فهل يلزمه أن ُيسك بقية اليوم؟ ال ال يلزمه ألن هذ



هذا اليوم ال حرمة له يف حقه ألنه اضطر للفطر  أمذن له ابنتهاك حرمة هذا اليوم بل إنهذا الرجل قد 
ًَ فإنه ال يلزمه  فإذًا ال حرمة لباقي اليوم ومثل ذلك على القول الراجح من قدم من السفر مفطرَا

 إمساك بقية اليوم.
 .بعد فطره فعليه القضاء واإلمساك لذلك القارئ: ولو قامت البينة ابلرؤية
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الشيخ: يعين لو قامت البينة يف أثناء النهار وهو مفطر لزمه اإلمساك ولزمه القضاء أيضاً أواًل ألنه مل 
وأما لزوم اإلمساك فألنه ثبت أن هذا اليوم ينو من أول النهار واثنياً ألنه أكل وشرب يف أول النهار 
يلزمه اإلمساك ألنه قبل أن يعلم بدخول  من رمضان وقال شيخ اإلسالم إنه ال يلزمه القضاء وإمنا

وهو مل يعلم ولوعلم قبل أن يطلع الفجر قلنا الشهر كان جاهاًل معذورًا وأما النية فالنية تتبع العلم 
لعلم إذ غري املعلوم ال متكن نيته فريى رمحه هللا أنه ُيسك وال يقضي بل انو لكنه مل يعلم فالنية تتبع ا

شهر إال بعد غروب الشمس فإنه ال يلزمه قضاء هذا اليوم ألنه أكل وشرب قال لو مل يعلم بدخول ال
هذا اليوم مع أنه مل يصمه لوجود مانع وهو اجلهل لكن األحوط أن وجامع من غري علم فيحسب له 

الرجل ليس كمن أفطر لعذر يف رمضان فإنه حينما كان أيكل ويشرب يف أول النهار  يقضي ألن هذا
وهو فرق بني إنسان أكل أو شراب انسياً أو جاهاًل وهو يعتقد أن هذا اليوم من  يعتقد أنه من شعبان

  يعلم به فأرى بناًء على هذا الفرق وإن كان فرقاً ليس له إال قدم واحد أرىرمضان وإنسان آخر مل
أنه من أجل هذا الفرق أن حيتاط فيقضي وُيسك ألن اإلمساك ما فيه إشكال حىت عند شيخ 

 تيميه جيب اإلمساك.اإلسالم ابن 
هبا احملتجم وال املستقيء القارئ: وال جتب الكفارة بغري اجلماع ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمر 

وليس غريه يف معناه ألنه أغلظ وهلذا جيب به احلد  وألن اإلجياب من الشرع ومل يرد هبا إال يف اجلماع
 دون سائر حمظوراته ويتعلق به اثنا عشر حكما.يف ملك الغري والكفارة العظمى يف احلج ويفسده 
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الشيخ: أي يف اجلماع وبعضهم أوصلها إىل أربعمائة حكم واجلماع هو تغييب احلشفة يف الفرج لكن 
ى حدة وإن أمكن أن جتمعها تتبع هذا األمر فيه كلفة ومشقة واملهم أن تعرف احلكم يف كل ابٍب عل



ن قال جتب الكفارة  من أن الكفارة ال جتب إال ابجلماع هو احلق خالفاً ملفهذا طيب وما قاله رمحه هللا
إبالمناء أو ابلفطر عمدًا ولو ابألكل والشرب فإن هذه كلها أقوال ال دليل عليها إمنا جتب الكفارة 

اجباً عليه فقولنا يف هنار رمضان خيرج ما لو جامع يف ابجلماع خاصة يف هنار رمضان ملن كان الصوم و 
ا فجامع فليس عليه كفارة ألن مجاعه قضاء رمضان يعين إنسان عليه أايم من رمضان وكان يقضيه

ليس يف هنار رمضان وقولنا والصوم واجب عليه خيرج من جامع يف سفر أو جامع يف مرض فإنه ليس 
 يه يف هذه احلال.عليه كفارة ألن الصوم ليس واجباً عل

 
 فصلٌ 

يرة رضي هللا عنه نزل أو مل ينزل فعليه القضاء والكفارة ملا روى أبو هر القارئ: ومن جامع يف الفرج فأ
أن رجاًل جاء فقال اي رسول هللا وقعت على امرأيت وأان صائم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يع أن تصوم شهرين متتابعني؟( قال ال، قال )فهل )هل جتد رقبة تعتقها؟( قال ال، قال )فهل تستط
عليه وسلم فبينا حنن على ذلك أيت  عام ستني مسكيناً؟( قال: ال، قال فسكت النيب صلى هللاجتد إط

رسول هللا بفرق متر فقال )أين السائل خذ هذا فتصدق به( فقال الرجل أفعلى أفقر مين اي رسول 
هللا عليه رتني أهل بيٍت أفقر من أهل بييت فضحك رسول هللا صلى هللا؟ وهللا ما بني البيتها يريد احل

 ق عليه.وسلم حىت بدت أنيابه فقال )أطعمه أهلك( متف
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الشيخ: هذا احلديث فيه بيان حكم من جامع وفيه فوائد منها صراحة الصحابة رضي هللا عنهم يف 
أن الصحابة من أحرص الناس  السؤال عن الدين وأهنم ال ُينعهم احلياء عن التفقه يف دين هللا ومنها

أل يف هذا املكان مع وجود الناس ويقول هلكت احلق بل هم أحرص الناس وهلذا جاء يس على معرفة
وأهلكت كما يف ألفاظ احلديث األخرى ومنها أن الرجل كان عاملاً بدليل أنه قال هلكت وإن كان 

م أبنه جامع زوجته فقال هلكت فيه احتمال أنه أخرب بعد أن حدث قومه أو أحدًا من الناس يعل
وعندان قاعدة عامة وهي أن من تناول مفطراً جاهالً صل عدم ذلك وسواء أخرب أو مل خيرب، ولكن األ

فال شيء عليه وفيه أيضا أن كفارة اجلماع يف هنار رمضان كفارة مغلظة ألهنا عتق رقبة أوصيام شهرين 
أن كفارته على  يف الكفارات إال كفارة الظهار ومنها متتابعني أوإطعام ستني مسكني وال يوجد هلا نظري

ه أواًل عتق الرقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل جيد فإطعام ستني الرتتيب والذي يبدأ ب



مسكني ومنها أنه ال فرق بني أن جيامع يف يوم أويف يومني أو ثالثة أو أربعة هذه حتتاج إىل مناقشة 
جامعت قبل اليوم؟ ولو كان احلكم  عليه وسلم مل يستفصله مل يقل هل وجهه أن النيب صلى هللا

ف الستفصل ألن األمر ليس هبني افرض أن هذا الرجل كان حديث عهد بعرس ليس الصحايب خيتل
أعين غريه حديث عهد بعرس وكان جيامع زوجته كل يوم يف رمضان كم جيب عليه من شهر؟ جيب 

ن وإذا كان احلكم خيتلف هذا ايم جيب عليه ستون شهرًا وإال فشهراعليه إذا قلنا تتكرر بتكرر األ
املتباين كان البد أن يستفصل املسؤول عن ذلك فيقول هل جامعتها قبل هذا اليوم أو  االختالف

ال؟ وإىل هذا ذهب بعض أهل العلم وهو وجه يف مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا لكننا ال نفيت به وإن  
ان الشاب حديث العرس أينس هبذه النظر قوي لكن ال نفيت به ألن اإلنس كنا نرى أنه من حيث

ى يعين جيامع زوجته كل يوم أو يف اليوم مرتني كل شهر رمضان ويقول األمر سهل، صيام الفتو 
 شهريني متتابعني أو
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بعد يتكاسل يقول وهللا ما قدرت أان موظف ومشغول فيطعم ستني مسكيناً فاملسألة وإن كانت من 
ؤمنني عمر بن اخلطاب ء واإلفتاء شيء آخر وهذا من فقه أمري املحيث النظر قوية لكن النظر شي

رضي هللا عنه وهو حق وسياسة حكيمة إذا خشيت من الناس أن يتتابعوا على أمر حمرم فال أبس أن 
تعاملهم ابألغلظ ألنه إذا كان فاعل احملرم يعزر وحيدث له عقوبة فكيف إذا أردان أن مننعه من أن 

وية يف النظر لئال يتتايع الناس يف ى أن الفتوى يف ذلك غري وجيهة وإن كانت قيفعل احملرم لذلك نر 
هذا األمر العظيم فإن عمر كان يعلم أن طالق الثالث واحدة وأن الرجل إذا قال أنيت طالق أنيت 
طالق أنيت طالق فهي واحدة وكانت كذلك يف أول عهده يف سنتني من عهده لكن ملا رأى الناس 

ألزمهم مبا ألزموا به أنفسهم ألن القائل أنيت طالق ذا األمر وهلكوا فيه وجترؤوا على احملرم تتايعوا يف ه
أنيت طالق أنيت طالق ماذا يريد؟ يريد البينونة فألزمهم رضي هللا عنه بذلك ومنعهم من الرجوع ولذلك 

ه عليهم( إذاً هو رأي قال )أرى الناس قد تتايعوا يف أمر كانت هلم فيه أانة فلو أمضيناه عليهم فأمضا
نع الناس من هذا الفعل احملرم والتعجل فيما جعل هللا هلم فيه أانة وكذلك بيع اختذه عمر سياسة مل

أمهات األوالد كان جائزًا يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم وعهد أيب بكر تباع أم الولد لكن ملا 
فزع  السرية وأوالدها الصغار ينكسر قلبها ويرأى عمر أن الناس لن ينتهوا عن هذا وأهنم يفرقون بني

الصغار فمنع بيع أمهات األوالد سياسة ويف عهد الرسول )ملا حذر الرسول عليه الصالة والسالم 



من التفريق بني املرأة وولدها( التزم الناس هبذا وصاروا ال يفرقون بني أمهات األوالد وأوالدهم إال إذا  
يف هذا األمر فكان هذا  عمر رأى املنع مطلقاً ألن الناس هتاونوا كربوا واستقل الولد تباع لكن

سياسية فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يالحظها يف الفتوى ومثاًل النقاب جائز من حيث هو 
 نقاب وكان النساء يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ينتقنبَ 
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مقر له ود يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو وال إشكال يف هذا والنقول هو حرام وهو موج
ء مل تتقيد مبا جيب أن تتقيد لكن إذا علمنا أن القول يف إابحته يفضي إىل شر وفتنة وأن غالب النسا

به وأهنا خترج عينها مكحولة من أحسن كحل وهي عني مجيلة فاتنة مث قد أتيت ابمللصقات اليت تلصق 
ينها غري مجيلة اآلن بدأان يستعملن الالصقات فتكتحل وتوسع النقاب على العني لتجميلها فاليت ع

 السنة الثانية توسعه قلياًل حىت يظهر وما جتعله على قدر النظر هذا أول شهر أو أول سنة ويف
احلاجبان والوجنتان وهذا هو الواقع اآلن بدأت بعض النساء نسأل هللا العافية والسالمة يتلثمن 

قاب وغدًا يكشفّن فمثل هذا إذا امتنع اإلنسان من االفتاء جبوازه وقال أان ال أفيت ويقلن هذا مثل الن
ل أان أقول إنه حرام أوال أقول إنه حرام أقول ال أفيت جبوازه وهذا جبوازه فهذا ليس فيه أبس وهو مل يق

سيب يف مثل هذه يدل على أنه يراه جائزاً لكن ال يفيت به نظرًا للمصلحة ومحاية الناس من الفتنة والت
األمور حنن اآلن بصدد احلديث على حديث أيب هريرة رضي هللا عنه فنقول هذا احلديث يدل بظاهره 

ق بني من جامع يف يوم أو يف أكثر من يوم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يستفصل مع  أنه ال فر 
ن كل يوٍم كفارة فعللوا ذلك كون األمر صعباً شديدًا وأما الذين يقولون إنه جيب عليه أن يكفر ع

 رمضان بعلة جيدة قالوا ألن كل يوم عبادة مفردة ال سيما إذا قلنا إنه جيب أن ينوي لكل يوم نية يف
فقالوا إن كل يوم منفرد وهلذا لو فسد صوم اليوم مل يفسد صوم أمس مما يدل على أن كل يوم عبادة 

نسان محاية للناس من التسيب والتالعب فال مستقلة وهذا ال شك أنه تعليل قوي وإذا أخذ به اإل
مقابلة لقوة ظاهر احلديث حرج عليه يف ذلك إن شاء هللا أواًل لقوة تعليله وقد تكون قوة هذا التعليل 

حديث أيب هريرة فيقال اآلن عندان علة قوية مع ظاهر النص فهل نغلب هذه أو هذه؟ حمل نظر لكن 
 نه ال حرج أن أنخذ هبذاالوجه األول أوىل أنه ال فرق إال أ
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القول وأن كل يوم له كفارة مستقلة خبالف من قتل أنفساً فإن من قتل أنفساً البد لكل نفٍس من  
عشرة لزمه أن يعتق كفارة فلو أن رجاًل حصل عليه حادث وهو فيه مفرط أو معتدي ومات معه 

تداخل ألن كل نفس ال جتين على نفس عشرة رقاب فإن مل جيد صام عشرين شهراً وال نقول هنا ابل
ن الفوائد تسهيل الشرع على العباد لقوله صلى هللا أخرى وكل نفس مستقلة ويف احلديث أيضاً م

متتابعني؟ قال ال قال  عليه وسلم )هل جتد رقبة تعتقها؟ قال ال قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين
تيسري على املكلف إذا مل يستطع فإنه ينزل  فهل جتد إطعام ستني مسكيناً؟ قال ال( وهذا الشك أنه

عام ستني مسكيناً ماذا يكون أمره؟ قال بعض العلماء إهنا تسقط إىل ما دون ذلك فإن مل يستطع إط
فم اَّللَّم نـَْفساً إِّالَّ ومْسَعَها( وقال بعض العلماء عنه ألنه ال واجب مع العجزوقد قال هللا تعاىل )ال يمَكلِّّ 

ك يف  مىت وجد أطعم ألنه مبنزلة الدين والذي يظهر أهنا تسقط ما مل حيصل على ذلتكون يف ذمته ديناً 
وقته وحينه فإنه يلزمه أن يكفر فلو مثالً لزمته الكفارة اليوم فوجد اإلطعام يف أخر النهار أو من الغد 

ع وجاء ل إنه معدم بل نقول يلزمه والدليل على هذا أنه ملا قال هذا الرجل ال أستطيفهذا ال نقو 
ه وفيه أيضاً دليٌل على إعطاء التمر أمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يتصدق به ولو سقطت مل أيمر 

م ويل األمر ما يتصدق به على الفقراء وكان هذا من عادة الصحابة مع النيب صلى هللا عليه وسل
برائه مفيد ويؤخذ من وكذلك من كان أكثر مساساً ابلناس وأعرف ابلناس فإن إعطاؤه أو االستنارة 

ب من سؤاله ومن قوله يف األخري أين السائل؟ هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم ال يعلم الغي
ه فإن هللا أطلعه من وهو كذلك فالرسول عليه الصالة والسالم ال يعلم الغيب إال ما أطلعه هللا علي

ا نعود إليه اثنية صراحة الصحابة وأن الغيب على من مل يطلع به غريه ومن فوائد هذا احلديث م
 ا قال تصدق به قال أعلىاإلنسان يذكر وصفه على أي حال كان مل
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أفقر مين؟ وكثري من الناس يتسرت والشك أن التسرت خري قال هللا تعاىل )حَيَْسبـمهممم اجْلَاهِّلم َأْغنَِّياَء مَِّن 
( لكن هذا يف سؤال الناس ال يسألو  ن الناس إحلافاً أما يف بيان حاهلم عند احلاجة فال أبس التـََّعفُّفِّ

وفيه أيضاً جواز احللف على غلبة الظن يؤخذ من قوله )فوهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر مين( ألن 
هذا الرجل مل يذهب إىل كل بيت يسأهلم بال شك لكن هذا غالب ظنه فحلف على غالب ظنه فإن 

ليس عنده أي متر أو أية حبة أو أي ثوب زائد على ما يلبس هل يوجد قال قائل إذا كان هذا الرجل 



أحد أفقر منه؟ نعم الفقري املدين يكون مثله يف مصروفاته اليومية وعليه دين فيكون أفقر وأيضاً قد 
ورد اليمني على غلبة الظن فإن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قصة عبد هللا بن سهل وعبد الرمحن بن 

م )حتلفون مخسني ُييناً على من قتل صاحبكم( يف قصة القسامة ومعلوم أهنم مل يروا ومل سهل قال هل
يشهدوا هلذا قالوا مل نر ومل نشهد فكيف حنلف؟ لكن عرض الرسول صلى هللا عليه وسلم عليهم 

اليمني يدل على جواز ذلك ومما يستفاد من هذا احلديث حسن خلق الرسول عليه الصالة والسالم 
ضحك وهذا يدل على انبساطه من هذا الرجل لو كان عندي لقلت ما تشكر نعمة هللا ما ختاف ألنه 

هللا وماذا يدريك أنه ما يف البلد أهل بيت أفقرمنك؟ لكن الرسول عليه الصالة والسالم يعلم الناس 
وهو على خلق عظيم فضحك منبسطا منشرحاً صدره عليه الصالة والسالم ضحك حىت بدت أنيابه 

ألنياب هي ما وراء الرابعيات واألسنان هي الثنااي مث الرابعيات مث األنياب مث قال )أطعمه أهلك( وا
سبحان هللا دليل على أن اإلنسان يكون أهل لكفارته ألنه قال )أطعمه أهلك( هكذا استدل بعض 

إذا كان فقريًا  العلماء وقالوا إن الفقري إذا وجبت عليه كفارة فأعطاه إنسان ما يكفر فله أن أيخذها
لكن هذا القول فيه نظر واالستدالل هبذا احلديث له فيه نظر أيضاً ألن أهل هذا الرجل ال يبلغون 

 ستني مسكيناً إما ابلتأكيد أو بغلبة الظن ومل يستفسر النيب صلى
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نه ال يستطيع أن هللا عليه وسلم أن أهله جيدون لكن ملا رآه النيب صلى هللا عليه وسلم حمتاجاً علم أ
ذه الغنيمة اليت رجع هبا هذا الرجل  يؤدي الكفارة وسقطت عنه وهو يريد أن يطعم أهله وفيه أيضاً ه

كأنك تتصور أن هذا الرجل خرج من امرأته وهو يقول سأذهب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ورمبا 
نه جاء ينتف شعره ويشق ثوبه يكون قلبه يرجف خوفاً وهلذا وردت أحاديث فيها ألفاظ فيها نظر كو 

ََ فزعاً وأنه خرج من وما أشبه ذلك هذه كلها ألفاظ ال أظنها تصح لكن ال شك أن الرجل جاء خائفًا
أهله على هذه احلال ومع ذلك رجع إليهم بطعام بتمر سبحان هللا هكذا ينبغي أن ندعو الناس لكن 

الص هذا نعامله مبا تقتضيه حاله ونلني له يف جيب أن نعرف الفرق بني رجل جاء اتئباً اندماً يطلب اخل
 ق الرسول عليه الصالة والسالم الذي أمران أن نقتدي به.القول ونيسرله األمر وهذا من خل

القارئ: وسواء يف هذا وطء الزوجة واألجنبية واحلية وامليتة واآلدمية والبهمية والقبل والدبر ألنه وطء 
وألنه إذا وجب التكفري ابلوطء يف احملل اململوك ففيما عداه  يف فرج موجب لغسل أشبه وطء الزوجة

 ال جتب الكفارة بوطء البهيمة ألنه حمل ال جيب ابحلد ابلوطء فيه أشبه غري الفرج.أوىل وحيتمل أن 



الشيخ: وهذا القول أقرب إىل الصواب ألن هذا الفرج ال يباح حبال وكما قال املؤلف رمحه هللا ال 
ل وطء فيه وأيضاً على القول الراجح ال جيب الغسل إذا وطأ هبيمة ما مل ينزل لقو جيب حد الزان ابل

النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل( ومعلوم أن البهيمة ليس هلا ختان 
فالصواب أن وطء البهيمة وإن كان بعض الناس والعياذ ابهلل قد قلبت طبيعتهم ويتلذذ به لكنها ال 

ل وترمى للكالب فإن  توجب شيئاً إال أن واطيء البهيمة يعزر وتقتل البهيمة قتاًل ال تذكى ذكاة تقت
 كانت ملكاً للواطيء فقد تلفت عليه وإن كانت لغريه وجب عليه ضماهنا وال تؤكل.
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لى هللا عليه القارئ: ويف اجلماع دون الفرج إذا أنزل روايتان إحدامها جتب به الكفارة ألن النيب ص
 )ال يفطر( بغري إنزال. وسلم مل يستفصل السائل عن الوقاع والثانية ال جتب ألنه مباشرة

 الشيخ: عندي ابملخطوطة )ال تفطر( نسخة.
القارئ: فأشبه القبلة وال يصح قياسه على الوطء يف الفرج ملا بينهما من الفرق وإمنا مل يستفصله 

 م منه الوقاع يف الفرج بدليل ترك االستفصال عن اإلنزال.النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه فه
 حيح أن اإليقاع بدون إنزال ال يوجب الكفارة.الشيخ: وهذا هو الص

القارئ: وجتب الكفارة على الناسي واملكره ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يستفصل السائل عن 
ٌء وال غريه فيدخل فيه اإلكراه والنسيان حاله وعن أمحد: كل أمٍر غلب عليه الصائم فليس عليه قضا

ي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( رواه النسائي، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )عف
وقياساً على سائر املفطرات وقال ابن عقيل إن كان اإلكراه إجلاء مثل أن استدخل ذكره وهو انئم أو 

ه ال فعل له ويف فساد صومه احتماالن وإن كان ابلوعيد وحنوه مغلوب على نفسه فال كفارة عليه ألن
 ن االنتشار من فعله وال كفارة عليه لعذره.فعليه القضاء أل

(3/204) 

 

الشيخ: والصواب يف هذه املسألة أنه إذا كان انسياً أو جاهالً أو مكرهاً فال شيء عليه لعموم األدلة 
أكل بعد طلوع الفجر ابلقضاء ومل يلزم  مل يلزم اجلاهل الذيالسابقة وألن النيب صلى هللا عليه وسلم 

الناس مجيعاً الذين أفطروا قبل غروب الشمس ابلقضاء وقال )من أكل أو شرب وهو انسي فليتم 



صومه( وال فرق كالمها حمظور وكالمها مفطر لكن رمبا يقول قائل النسيان يف اجلماع بعيد ألنه ليس  
خر ينبهه فالنسيان غريوارد وأما اجلهل يقع بطرف أخر والطرف األ كاألكل والشرب وألنه متعلق

ولكن إذا كان جاهاًل بوجوب الكفارة عاملاً بتحرمي اجلماع فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه ألنه انتهك 
احملرم عن علم وألن الرجل الذي جاء يستفيت النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل يكن يعلم 

األشياء اليت فيها حد أو كفارة إذا كان اإلنسان عاملاً هبا وجاهالً أل عنها وهكذا مجيع ابلكفارة بل س
ابلعقوبة والكفارة فإنه ال يعذر فلو زىن ثيب وقال إنه اليدري أن عليه الرجم ولكن يدري أن الزىن 

أن النيب حرام انتهكه فعليه الرجم وأما قوله يف تعليل وجوب الكفارة ولو كان عن جهل أو إكراه 
ليه وسلم مل يستفصل فيقال إن الرجل صرح مبا يدل على أنه كان عاملاً ألنه يقول هلكت صلى هللا ع

وهذا يدل على أنه كان عاملاً ومل يقل أخربوين أين هلكت حىت نقول إنه علم بعد الوقاع مث إن مثل 
العموم الناس هبذه العبارة هذا يرد كثريًا يذكر السلف الصاحل أن من فعل كذا فعليه كذا فيظن بعض 

وهي نعم عامة لكنها مقيدة أبال يوجد مانع ُينع الوجوب أبدلة أخرى وهذا يقع حىت يف كالم الفقهاء 
رمحهم هللا يقول إذا جامع قبل التحلل األول فسد حجه ولزمه كذا وكذا هذا حكم لكن هل احلكم 

من حال هذا الرجل أنه  ا وهوأن الرسول علم ال يكون له موانع؟ بلى وهذه املسألة ينبغي أن نتفطن هل
كان عاملاً وأنه جاء يريد التخلص مما وقع منه لقوله إين هلكت وخالصة الكالم اآلن أن اجلماع كغريه 

 من املفطرات إذا وقع من جاهل أو انٍس أو مكره يعين
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 غري مريد فإنه ال يفطر به وليس عليه الكفارة.
 فارة بوطيء الدبر كاللواط وامليت هل جتب؟السائل: ابلنسبة للك

 منه الوقاع وهي ميتة فعليه الكفارة. يشتهي هذا الشيء إنسان وحصلالشيخ: نعم إذا فرض أنه 
 السائل: من فعل حمرم وهو يعلم أنه حمرم لكن ال يعلم أنه خمرج من امللة؟

رج من امللة لكن يعلم أنه حرام الشيخ: نعم خيرج من امللة يعين من ترك الصالة وهو ال يعلم أنه خي
 خرج من امللة.

 
 فصلٌ 

تان إحدامها جتب ألهنا إحدى املتواطئني فلزمتها الكفارة  القارئ: يف وجوب الكفارة على املرأة رواي



كالرجل والثانية ال تلزمها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمر امرأة املواقع بكفارة وألنه حق مال 
 بني جنسه فاختص ابلرجل كاملهر.يتعلق ابلوطء من 

كون الرسول صلى هللا عليه وسلم مل الشيخ: والصواب أن عليها الكفارة إذا كانت خمتارة عاملة وأما  
يذكر وجوهبا على املرأة فألن املرأة مل تقر ومل أتتِّ تستفيت فيحتمل أهنا كانت انئمة أو انسية أو 

الة والسالم جمهول وهو إمنا أفىت من جاء يستفيت جاهلة أو مكرهة فأمرها عند الرسول عليه الص
املرأة فإن التلذذ وانتهاك حرمة الصوم هو موجود يف والعلة املوجبة للكفارة على الرجل موجودة يف 

املرأة أيضاً فالصواب الذي يكاد يكون مقطوعاً به أن املرأة إذا كانت خمتارة فعليها الكفارة كالرجل 
 متاماً.

ت انسية أو مكرهة فال كفارة عليها رواية واحدة ألهنا تعذر ابلعذر يف الوطء ولذلك القارئ: فإن كان
 أكرهت على الزان خبالف الرجل واحلكم يف فساد صومها كاحلكم يف الرجل املعذور.ال حتد إذا 
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القول أبن الشيخ: اآلن عفوا عن املرأة إذا كانت مكرهة أو انسية وهذا ُيكن أن خيّرج من هذا القول 
اً أن املرأة إذا كانت جاهلة أو الرجل أيضاً يعفى عنه وهو ختريج قريب والصحيح العفو عنهم مجيع

انسية أو مكرهة فال شيء عليها أما قوله إذا أكرهت على الزىن فإهنا ال حتد والرجل إذا أكره على 
لزان فال حد عليه لعموم األدلة الزان فإنه حيد فهذا أيضاً فيه نظر والصواب أن الرجل وإن أكره على ا

وال انتشار إال عن إرادة وهذا يدل على تعذر صورة اإلكراه  وقوهلم إنه ال ُيكن أن جيامع إال ابنتشار
نقول هذا غري صحيح بل إذا هيئ إلنسان امرأة شابة مجيلة وزينت وطيبت ومكيجت وهو شاب 

ن أن ينتشر ذكره أو ال؟ ُيكن فقوله إنه ال وقيل البد أن جتامعها وإال قتلناك مث دان منها هل ُيك
فيه نظر والواجب يف مثل هذه األمور أن اإلنسان ينظر للواقع وأما ُيكن إكراه الرجل على اجلماع 

الفروض الذهنية فهي غري واردة يف األمور الشرعية صحيح أن إكراهه بعيد خصوصاً أن اإلنسان إذا  
يستطيع أن جيامع لعدم انتشار ذكره لكن النفوس جمبولة  كان عنده خوٌف من هللا عز وجل رمبا ال

ثل هذا التهييء لإلنسان الشاب أن يفعل واخلالصة أن املكره على الزىن من على أنه إذا حصل م
 رجل أو امرأة ليس عليه حد لعموم األدلة.

 القارئ: وال جتب الكفارة ابلوطء يف غري رمضان لعدم حرمة الزمان.
 ضاء ليس فيه كفارة لكن إذا وجدت شروط اإلفطار صار مفطرًا فعليه القضاء.الشيخ: حىت يف الق



 
 فصلٌ 

القارئ: ومن لزمه اإلمساك يف رمضان فعليه الكفارة ابلوطء وإن كان مفطرًا ألنه وطء حرم حلرمة 
 رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصائم.

فإنه جتب عليه الكفارة ألنه يلزمه  الشيخ: مثال ذلك لو قدم اإلنسان مفطرًا من سفر وجامع زوجته
إلمساك أما على القول الراجح أنه إذا قدم مفطرًا فإنه ال يلزمه اإلمساك وهذا بناء على القول بلزوم ا

 اإلمساك فإنه إذا جامع يف هذه احلال ال كفارة عليه.
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رة عنه ألنه أفسد القارئ: ومن جامع وهو صحيح مقيم مث مرض أو جّن أو سافر مل تسقط الكفا
 مل يطرأ عذر.وابً مستمرًا كما لو صوماً واجباً يف رمضان جبماع اتٍم فوجبت الكفارة وج

الشيخ: هذا صحيح ألنه لو جامع يف رمضان وهو مقيم مث سافر فاملسافر له أن يفطر ولو كان سفره 
أبيح له الفطر أو نقول إن  يف أثناء النهارفهل نقول يف هذه احلال ال كفارة عليه ألنه أخر النهار قد

 ماً واجباً يف رمضان.عليه الكفارة؟ نقول عليه الكفارة ألنه حني الوطء كان صائماً صو 
القارئ: وإن وطيء مث وطيء قبل التكفري يف يوم واحد فعليه كفارة واحدة بال خالف ألهنا عبادة 

ان ذلك يف يومني ففيه وجهان تكرر الوطء فيها قبل التكفري فلم جتب أكثر من كفارة كاحلج وإن ك
استيفائها فتداخال كاحلدود وكاليت أحدمها جتزئه كفارة واحدة ألنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 

قبلها والثاين تلزمه كفاراتن اختاره القاضي ألنه أفسد صوم يومني جبماع فوجبت كفاراتن كما لو كاان 
كفارة وجهاً واحدًا ألنه تكرر السبب بعد استيفاء   يف رمضانني فإن كفر عن األول فعليه يف الثاين

 ئر الكفارات.حكم األول فوجب أن يثبت للثاين حكمه كسا
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الشيخ: إذا كفر مث أعاد الوطء فعليه أن يكفر للوطء الثاين سواًء أكاان يف يوم واحد أو يف أايم وسبق 
رة؟ قلنا إن الصحيح أن عليها كفارة ألن ا كفالنا مسائل مهمة يف مسألة اجلماع أواًل املرأة هل عليه

الرجال والنساء سواء ما مل يوجد دليل يفرق بينهما واإلجابة عن حديث اجملامع سهلة ألن املرأة مل 



حتضر ومل تقر ورمبا تكون يف حال تعذر فيها فهي يف احلقيقة مسكوت عنها وليس مسقطاً عنها 
عنه الكفارة لو قال الرسول ال كفارة عن امرأتك قلنا سقط الكفارة وفرق بني املسكوت عنها وبني امل

نعم لكن هي مسكوت عنها ألن قضيتها ال ترى ورمبا يشري قوله هلكت وأهلكت رمبا يشري هذا إىل 
أنه أكرهها وإال لقال هلكت وهلكت امرأيت وعلى كل حال القول الراجح بال شك هو أن املرأة 

نا أنه إذا تكرر اجلماع يف يوم قبل التكفري لزمه كفارة واحدة سبق لعليها الكفارة إذا كانت مطاوعة و 
ابالتفاق وإذا تكرر يف يومني قبل التكفري ففيه وجهان ورجحنا من حيث النظر أنه ال يلزمه إال كفارة 

واحدة ولكننا ال نفيت بذلك نظرًا لسد ابب التهاون يف هذا األمر ألنه قد يهون على اإلنسان أن 
يوم يف رمضان ويؤدي كفارة واحدة هذه مسائل ينبغي للطالب أن يتفطن هلا ألنه رمبا  ته كلجيامع زوج

أيتيه إنسان مثالً ذكر له أنه كان جيامع كل يوم أو عشرة أايم مثاًل ومل يكفر وأنه اتئب واندم ونعرف 
يفعلون هذا لماء أنه رجل من أهل الرجولة فهذا رمبا نفتيه سرًا أبن يكفيه كفارة واحدة كما كان الع

رمحهم هللا يفتون ابملسائل اليت خيافون من إنزالق الناس فيها يفتون فيها سراً كعبد السالم بن تيميه 
جد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا كان يفيت أبن الطالق الثالث واحدة لكن كان يفيت به سراً كما 

العلم وهو تربية الناس وإقامتهم  وراء نقله عنه حفيده وأصل هذه األمور أن العلم يقصد به شيء
على احلق وأنه مهما أمكن الرتبية إذا مل ختالف الشرع فاسلكها فلو أن أحدًا مثالً يقول إن سرت الوجه 

 ليس بواجب مبقتضى الدليل عندي قلنا لك
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طية الوجه؟ ليس رأيك وال نلزمك برأينا لكن هل من املصلحة أن تنشر هذا الرأي يف قوم ملتزمني بتغ
الناس ابلواجب ترى أنه مباح من املصلحة لست ترى أن كشف الوجه واجباً حىت تقول سأبينه ليقوم 

ورمبا ترى يف ضمريك أنه مباح وتركه أفضل إذًا كيف تنشر للناس ما يوجب التهاون يف هذا األمر؟ 
آلن متمسكني بلزوم تغطية الوجه فهذه املسائل انتبهوا هلا ابرك هللا فيكم ربوا الناس مادام الناس ا

ل نبني للناس دعهم على ما هم عليه ألهنم وليس عندهم يف هذا إشكال وليس كشفه واجب حىت نقو 
إذا كشفوا وجوههم صاروا آمثني عند بعض العلماء وليس آمثني عندك أنت الذي تبيح كشف الوجه 

وجوب سرته صاروا آمثني فكيف بل هم فاعلون لألفضل لكن لو كشفوا الوجه صاروا عند من يرى 
 توقع الناس ابإلمث وهم يف سالمة منه.

 



 فصل
والكفارة عتق رقبة فمن مل جيد فصيام شهرين متتبعني فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً القارئ: 

للخرب وعنه أهنا على التخيري بني الثالثة ملا روي عن أيب هريرة أن رجالً أفطر يف رمضان فأمره رسول 
مسكيناً. رواه   صلى هللا عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو )يطعم( ستنيهللا

 مسلم ومالك يف املوطأ.
 الشيخ: )أو إطعام( نسخة ابملخطوطة أنسب للسياق الذي قبلها )أو صيام شهرين(.

 ة.القارئ: وأو للتخري واألول املذهب ألن احلديث األول أصح وهو متضمن للزايد
هذا ال ينايف الشيخ: مث يقال إن األول متضمن للزايدة وهو )هل جتد؟ هل تستطيع؟( اثنياً أن 

الرتتيب وكون )أو( أتيت ال ينايف الرتتيب إذ أن املعىن أو صيام شهرين متتابعني إن مل جيد رقبة 
 تيب.واحلديث واحد رواه أبو هريرة فيحمل هذا على األول يقيناً وتكون الكفارة على الرت 
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القارئ: وإن عجز عن األصناف كلها سقطت ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر الذي أخربه حباجته 
إليه املكتل وأمره ابلتكفري بعد إليها أبكلها وحيتمل أن ال تسقط ألن النيب صلى هللا عليه وسلم دفع 

 ُيه.إخباره بعجزه واألول أوىل ألن اإلسقاط أخر األمرين فيجب تقد
فم اَّللَّم الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه عند العجز تسقط وهو املوافق أيضاً للقاعدة العامة )ال يمَكلِّّ 

اآلية أنه ال واجب مع العجز وال حمرم نـَْفساً إِّالَّ ومْسَعَها( وللقاعدة اليت أخذها أيضاً العلماء من هذه 
مهمتان ال واجب مع العجز دليلها )ال مع الضرورة إذا كانت الضرورة تندفع به وهااتن قاعداتن 

مع الضرورة إذا كان تندفع به دليلها قوله تعاىل )َوَقْد َفصََّل يمَكلِّّفم اَّللَّم نـَْفساً إِّالَّ ومْسَعَها( وال حمرم 
سد يوماً َعَلْيكمْم إِّالَّ َما اْضطمرِّْرمتمْ إِّلَْيهِّ( ويصوم يوماً مكان اليوم الذي أفسده ألنه أف َلكمْم َما َحرَّمَ 

ول فال فيجب عليه قضاؤه فلو شرع يف الصالة مث أفسدها فإنه يقضيها أما لو كان مل يصم من األ
 قضاء عليه ألنه تعمد ترك هذا اليوم.

وإذا فات رمضان ترك الصالة واستمر على هذا سنوات السائل: رجل إذا جاء رمضان يصوم ويصلي 
التزم ابلواجبات والسنن واستقام هل جتب عليه  مث اتب وكان يف رمضان جيامع زوجته فلما اتب

 الكفارة؟
ء الصالة ألنه كان يرتكها عمدا ومن املعلوم أيضا أن هذا مل يرتك الشيخ: من املعلوم أننا النلزمه بقضا



ومن املعلوم أيضا أنه يفسد صيامه ابجلماع فهل نقول ابلقول الثاين الذي ذكره الصالة تركا مطلقا 
 بتداخل كفارات األايم وأنه جيزئه كفارة واحدة بناًء على أن هذا لو ألزمناه أبن يكفر املؤلف رمحه هللا

 يوٍم كفارة رمبا يرتد ويقول لو استقمت لزمين هذا األمر فهل من حسن الرتبية أن أنخذ عن كل
اتب  ابلقول الثاين الذي له وجهة من النظر، كما أسلفنا فيما سبق لو أنه استفتاين وعرفت أن الرجل

 توبًة نصوحة لقلت يكفيك كفارة واحدة ولكن ال خترب الناس بذلك.

(3/211) 

 

 ابب القضاء
ٍم أمَخَر( وهذا مطلق يتناول التفريق  القارئ: جيوز تفريق قضاء رمضان لقول هللا تعاىل )فَعِّدٌَّة مِّْن َأايَّ

صلى هللا عليه وسلم سئل  ر أنه قال )بلغين أن رسول هللاوروى األثرم إبسناده عن حممد بن املنكد
طيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم ديٌن فقضاه من الدرهم والدرمهني حىت يقضي ما عن تق

عليه من الدين هل كان ذلك قاضياً دينه؟ قالوا نعم اي رسول هللا قال فاهلل أحق ابلعفو والتجاوز 
 منكم( رواه الدارقطين.

ا قال رمحه هللا إنه جيوز ملن املنكدر يقول بلغين، واألمر كم: هذا مرسل ألنه رواه حممد بن الشيخ
ٍم أمَخَر( ومل يقل فشهٌر من شهوٍر  عليه قضاء أن يقضي متتابعاً ومتفرقاً لقول هللا تعاىل )َفعِّدٌَّة مِّْن َأايَّ

ٍم أمَخَر( وهذا يشمل املتفرق وا الت كان يكون ملتتابع وألن عائشة رضي هللا قأخر قال )َفعِّدٌَّة مِّْن َأايَّ
ضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان وهذا يدل على أهنا لو قضته يوماً مث علّي الصوم من رم

 يوماً مفطرة أنه ال أبس به وهو كذلك.
 القارئ: واملتتابع أحسن ألنه أشبه ابألداء وأبعد من اخلالف.

ب ابعاً وأسلم من خالف من قال جيشبه ابألداء فإن رمضان كان متتالشيخ: العلة التتابع أفضل ألنه أ
القضاء فوراً وهو قول ضعيف ال يعول عليه وألنه أسبق إىل اخلريات ألن القضاء خري وكلما قدمت 
فهو خري وألنه أسرع يف إبراء الذمة وألنه أحوط فإن اإلنسان ال يدري مىت أيتيه املوت مث يبقى هذا 

م فعلى كل حال وم وقد يطعم وقد يتأخر ابإلطعاذمته وقد يصوم الويل وقد ال يصالصوم ديناً يف 
 التتابع الشك أنه أفضل وأحسن.

القارئ: وجيوز له أتخريه ما مل أيتِّ رمضاٌن آخر ألن عائشة رضي هللا عنها قالت )لقدكان يكون علي 



خريه لغري عذٍر أكثر من ذلك الصيام من رمضان فال أقضيه حىت جيئ شعبان( متفٌق عليه وال جيوز أت
 ن أتخريه غري مؤقٍت إحلاقاً له ابملندوابت.نه لو جاز ذلك ألخرته عائشة وألأل
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الشيخ: ودليل ذلك أواًل أثر عائشة فواضح حيث قالت فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان وأما 
صار جيوز وافل إذا مل يكن له حد الثاين فألننا إذا قلنا جبواز أتخريه إىل ما بعد رمضان ألحلقناه ابلن

بد وهذا إحلاٌق له ابلنوافل يعين جيعله كأنه انفلة وتعليٌل اثلث وألن رمضان الثاين مبنزلة أتخريه إىل األ
خروج وقت الصالة وال جيوز أتخري الصالة عن وقتها إىل وقت آخر ألن القضاء مابني رمضانني مث 

 أييت شهٌر آخر له متعلقاته.
للعذر فغريه أوىل وسواٌء مات أو مل ُيت يه ألن فطر رمضان يباح ن أخره لعذٍر فال شئ علالقارئ: فإ

 ألنه مل يفرط يف الصوم فلم يلزمه شئ كما لو مات يف رمضان.
الشيخ: هذه مسألة مهمة إذا أخره لعذر فإنه ال شئ عليه ال إطعاماً وال قضاء فلو أن إنساانً مرض 

نه وليه وال يطعم ت فالشئ عليه ال يصوم عاستمر به املرض حىت ما يف رمضان مرضاً يرجى برؤه مث
عنه ملاذا؟ ألنه مل يستطيع الصوم وقولنا يرجي برؤه احرتازاً مما لو جاءه رمضان وهو ال يرجى برؤه هذا 
ليس فرضه الصيام وإمنا فرضه اإلطعام فيطعم عنه وينتهي أمره يف رمضان وهذه مسألة قد يغلط فيها 

ولكن بينهما فرق ألن فرض املريض يف املسألة  ألوىل كاملسألة الثانيةبة قد يظن أن املسألة ابعض الطل
األوىل الصوم أن يصوم بدل ما ترك ومل يستطيع بعد ذلك فسقط عنه كما لو مات يف رمضان أو 
م مات يف شعبان وأما الثانية ففرضه اإلطعام أصال يعين هذا الذي ال يرجى برؤه يف رمضان فالصو 

 يف نفس الشهر وينتهي أمره. عليه اإلطعام فنطعم عنهعليه أصال وإمنا جيب 
القارئ: وإن أمكنه القضاء فلم يقض حىت جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوٍم مسكينا ألن 

 ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة رضي هللا عنهم.
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يد فيه األلف والنون وما زيد فيه الشيخ: عندي ابملخطوطة )وإن أمكنه الصيام( نسخة، رمضان مما ز 
ة وليس جمرد زايدة األلف أم صفة فإنه يشرتط العلمية أو الوصفي األلف والنون سواء كان علما



والنون مانعا من الصرف حىت تنضم إليه العلمية أو الوصفية وهلذا لو جاءك إنسان يف آخر شعبان 
اٍن قال إن شاء هللا من يوم نفطر قلت من يوم وقال أان أدعوك إىل زايريت فقلت إن شاء هللا بعد رمض

ما عينت قلت بعد رمضاٍن نعم لكن هذا نفطر من رمضاٍن فجاءك بعد العيد قال أوف أقول له أان 
من ابب التورية والسيما يف خماطبة العوام وُيينك على مايصدقك به صاحبك فهل جتوز هذه التورية؟ 

لعلماء وكذلك إذا كان ملصلحة ومثل ذلك إذا قال مىت إذا مل يكن ظاملاً فتجوز على رأي بعض ا
يامة فمثل هذه األشياء يتخلص هبا اإلنسان ألن بعض تزورين؟ قلت بعد غٍد وبعد غٍد ُيتد إىل يوم الق

الناس يكرر ويلزم وهذا ممكن ترضيه فيما بعد تقول اي أخي إين أقول لك بعد غٍد وتقول له يف نفس 
 قيامة حىت يزول ما يف قلبه لئال يقول أنت خدعتين أو ما أشبه ذلك.الوقت بعد غٍد إىل يوم ال

 ته إذا مل يوجب قضاًء أوجب كفارة كالشيخ اهلرم.القارئ: وألن أتخري القضاء عن وق
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الشيخ: هذه املسألة فيها خالف بني العلماء إذا أخره إىل رمضان الثاين بال عذر مث قضاه فمنهم من 
ر اليت أشار إليها املؤلف رمحه هللا كفارة إطعام مسكني مع كل يوم بناًء على هذه اآلاثيرى أنه يلزمه  

ٍم أمَخَر( ومل يذكر شيئاً ومل يصح  تعاىل ومنهم من يقول ال إطعام عليه لعموم قول هللا تعاىل )َفعِّدٌَّة مِّْن َأايَّ
ة إمنا كان من ابب االحتياط أو عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم شئ ولعل إفتاء هؤالء الثالث

و ما أشبه ذلك وأما إثبات حكٍم شرعٍي هبا مع وجود عموٍم يف القرآن وترٍك يف من ابب التعزير أ
السنة فال ُيكن أن نلزم عباد هللا مبثل هذا ولكن الشك أن االحتياط أن يطعم وأما إلزام الناس 

أن اإلطعام أثقل عليهم من القضاء وهلذا جتدهم بذلك فال وكثرٌي من الناس الذين يسألون اآلن يرون 
رحون إذا قلت هلم ال جيب عليكم إال الصيام ويسألون عن هذا اإلطعام وأما القياس فهو قياٌس مع يف

الفارق وهو مما يدلنا على أن اإلنسان جيب أن يستدل قبل أن يعتقد انظر إىل القياس )وألن أتخري 
اهلرم غلط  أوجب كفارة( وهذا أوجب قضاء وأيضا القياس على القضاء عن وقته إذا مل يوجب قضاءً 

ألن اهلرم يكفر يف وقت األداء ما فيه أتخري ولكن كما قلت لكم سابقا إن اإلنسان إذا اعتقد أوالً 
صار حياول أن يثبت ما اعتقد ولو على وجٍه مستكره فالصواب أن يقال اآلاثر على العني والرأس 

ذلك يف املستقبل؟ سبيل الوجوب أو على سبيل االحتياط وكف النفس عن لكن هل قالوا ذلك على 
 وأما القياس على اهلرم فهو قياٌس بعيد.



القارئ: وإن فرط فيه حىت مات قبل رمضاٍن آخر أمطعِّم عنه عن كل يوم مسكني ألن ذلك يروى عن 
 ابن عمر.

(3/215) 

 

قض بال عذر وإمنا مل يذكره ألن املشهور من الشيخ: مل يذكر املؤلف أن يصام عنه مع أنه فرط ومل ي
صلى هللا عليه وسلم فيما  ه ال يقضى عن امليت إال صوم النذر فقط، وأن قول الرسولاملذهب أن

روته عائشة وهو صحيح )من مات وعليه صياٌم صام عنه وليه( هذا يف النذر لكن ال دليل على 
ر مع أن النذر وقوعه اندر وصيام رمضان التخصيص واي سبحان هللا كيف خيصص احلديث يف النذ

عليه نذر فيقضى عنه وقوعه كثري ما أكثر الذي ُيوت قبل أن يقضي رمضان وما أقل الذي يكون 
ومحلنا احلديث على أمٍر اندر مع وجود أمٍر أكثر بكثري ليس بصواب فالصواب أنه يقضى عنه ولكن 

أن يصوم لزم من ذلك أتثيمه ابلرتك وقد قال هللا ال على سبيل الوجوب ألننا لو قلنا جيب على الويل 
عنه إذا قال الويل إنين لن أصوم قلنا أطعم من تركته، وإذا تعاىل )َوال َتزِّرم َوازِّرٌَة وِّْزَر أمْخَرى( إذًا فنطعم 

مل يكن له تركة قلنا إن تربع أحٌد ابإلطعام عنه فمشكور ومثاب وإن مل يفعل أحد سقط عنه ألنه مل 
 .جيد شئاً 

القارئ: وإن مات املفرط بعد أن أدركه رمضاٌن آخر فكفارٌة واحدٌة عن كل يوٍم جيزئه نص عليه ألن 
الواحدة أزالت تفريطه فصار كامليت من غري تفريط قال أبو اخلطاب عليه لكل يوٍم فقريان الكفارة 

 .ألن كل واحٍد يقتضي كفارة فإذا اجتمعا وجب هبما كفاراتن كما لو فرط يف يومني
الشيخ: وكأن أاب اخلطاب رمحه هللا قاس اإلطعام على الصيام فإنه كما تقدم قريباً إذا أخره إىل رمضان 

بدون عذر لزمه الصوم والكفارة فكذلك إذا أخر الكفارة إذا مات فعليه الكفارة فيكون عليه   آخر
 كفاراتن ولكن الصحيح أنه ليس عليه إال كفارة واحدة.

ليه قضاء رمضان التطوع ابلصوم ألهنا عبادة تتعلق بوقٍت موسٍع فجاز التطوع هبا القارئ: وجيوز ملن ع
وعنه ال جيوز ألهنا عبادة يدخل يف جرباهنا املال فلم جيز التطوع هبا قبل يف وقتها قبل فعلها كالصالة 

 فرضها كاحلج واألول أصح ألن احلج جيب على الفور خبالف الصيام.

(3/216) 

 



ضان التطوع ابلصوم قبل القضاء ما مل يبق على رمضان الثاين بقدر ما ن عليه قضاء رمالشيخ: جيوز مل
مل يصح التطوع ألن الوقت  عليه من الفرض فإن بقي على رمضان الثاين بقدر ما عليه من الفرض

الباقي للفريضة فال ُيكن أن حتل حملها النافلة لكن يستثىن من ذلك صوم ستة أايٍم من شوال فإنه لو 
صامها يصح الصوم لكنه ال ينال األجر املرتب عليها وهو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )من 

لك ألن الرسول عليه الصالة والسالم فكأمنا صام الدهر( وذصام رمضان مث أتبعه بسٍت من شوال 
ران قال )من صام رمضان مث أتبعه( ومن عليه قضاء ال يصح أن يقال إنه صام رمضان مث إنه إذا قد

أنه عليه مخسة عشرة يوماً من رمضان وصام الستة أايم من شوال كم صام، صام واحدًا وعشرين يوما 
والستة أايم مبنزلة صيام الدهر ألن صوم رمضان إمنا جمعل صوم الشهر ومل يصم شهرًا وستة أايم و 

ان مل حيصل له بعشرة أشهر وصوم ستة أايٍم من شوال بشهرين وهذا الذي تطوع هبا قبل أن يتم رمض
هذا الشئ وبقي أن يقال القول الراجح كما قدم املؤلف رمحه هللا أنه جيوز أن يتطوع اإلنسان ابلصوم 

األوىل القضاء ألن القضاء واجب والتطوع ليس بواجب ومن ضان لكن أيهما أوىل؟ قبل قضاء رم
الزماً له يف ذمته والفرض احلكمة أن يقدم اإلنسان الواجب قبل التطوع ألن التطوع لو مات مل يكن 

يكون الزماً فالشك أن من احلكمة أن يقدم الواجب على التطوع وقول املؤلف رمحه هللا يف التعليل 
اهنا املال فلم جيب التطوع هبا قبل فعلها كاحلج( وعندي ابملخطوطة )قبل هنا عبادة دخل يف جرب )أل

نقول دخل يف جرباهنا املال ألن الصوم فعلها( لكن ما عندكم أيضا صحيح وهذا تعليٌل عليل أن 
صوم يعين  األصل يف جربانه القضاء قضاء الصوم ال املال وال جيب املال إال لإلنسان الذي ليس عليه

جيمع بني الصوم واملال أبدًا إال على الرأي القول الضعيف فيمن أخر القضاء بال عذر  ال ُيكن أن
 ر رمضان فهو من أجل اجلماع ومن أجل انتهاك الزمنوإال فال ُيكن وأما جربان اجلماع يف هنا
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أيضا وهلذا لو جامع يف القضاء مل جيب عليه كفارة فاملهم أن مثل هذه األقيسة أقيسٌة ضعيفة جدًا ال 
 ينبغي لإلنسان أن يعتمد على مثلها.

هنا أايم عبادٍة  عشر ذي احلجة ألن عمر كان يستحب القضاء فيها وألالقارئ: وال يكره قضاؤه يف
رم وعنه يكره ألن علياً كرهه وألن العبادة فيها أحب األعمال إىل هللا فلم يكره القضاء فيها كعشر احمل

 تعاىل فاستحب توفريها على التطوع.
ي رضي هللا عنهما مجيعا الشيخ: أما كراهة علي فيعارض استحباب عمر وعمر أقرب للصواب من عل



 من النفل وعلى هذا ا أحب األعمال إىل هللا فيقال والفرض أحب إىل هللاوأما قوله إن العبادة فيه
فاحلديث يؤيد رأي عمر رضي هللا عنه أن يقضيها يف هذه األايم ولكن هل يتقصد أن يقضيها يف هذه 

؟ الثاين أوىل ألن املبادرة فيها قضاء الواجب األايم أو املبادرة هبا أفضل من أتخريها إىل هذه األايم
شوال أو أنتظر عشر ذي احلجة؟ قلنا يف قال قائل هل األفضل أن أقضي ما علي من رمضان يف  فلو

شوال للمبادرة إىل اخلري ولو فرض أن اإلنسان صار له عذر إىل آخر يوم من ذي القعدة فحينئٍذ 
جة تطوعاً أو قضاًء ماذا نقول؟ نقول قضاًء أفضل ُيكن أن يسأل هل ترون أن أصوم عشر ذي احل

خلري واثلثاً أن الفرائض أحب إىل هللا من النوافل كما قال واًل ألثر عمر واثنياً ملا فيه من املبادرة إىل اأ
 هللا تعاىل يف احلديث القدسي )ما تقرب إيّل عبدي بشٍئ أحب إيّل مما افرتضته عليه(.

 فطر اإلنسان يف القضاء فهل حيق له ذلك؟السائل: يف قضاء رمضان لو أ
كل من دخل يف فرٍض وجب عليه جيوز أن يفطر يف قضاء رمضان بغري عذٍر شرعي ألن   الشيخ: ال

 إمتامه وكل من دخل يف نفٍل مل جيب عليه إمتامه إال احلج والعمرة.
 السائل: لو كان عليه قضاء أايم قضاها يف شوال هل يدخل فيها األجر والثواب؟

 آخر شوال فال أبس.الشيخ: نعم يعين لو أمت القضاء يف شوال والست يف 
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 ابب ما يستحب وما يكره
القارئ: ينبغي للصائم أن حيرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم واملعاصي ملا روي عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم أنه قال )إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله 
 .فليقل إين امرٌؤ صائم( متفٌق عليه

ًا ألنه قال احلديث متفٌق عليه ومثل هذا ال الشيخ: يف تعبري من املؤلف بقوله روي نظٌر ظاهر جد
يقال فيه روي بل يقال ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم لكن مر علينا الكثري من هذا ومر علينا 

الة والسالم أنه جيزم ابحلديث وهو ضعيف جدًا وهذا قد يتساهل فيه بعض الناس وقوله عليه الص
وإال ابملضاربة؟ الثاين ألنه إذا قاتله ابلسالح يدافع عن نفسه )إن سابه أحٌد أو قاتله( قاتله ابلسالح 

ابلسالح كما قال الرسول عليه الصالة والسالم فيمن استفتاه )رجٌل جاء أيخذ مايل؟ قال ال تعطه 
د وإن قتلته؟ قال فهو يف النار( وقوله قال إن قاتلين؟ قال قاتله قال أرأيت إن قتلين؟ قال فأنت شهي

ئم( ظاهر احلديث سواء كان الصوم فرضاً أم نفاًل فإن كان فرضاً فالغالب أنه ال رايء )فليقل إين صا



فيه ألن الناس كلهم صائمون وإن كان نفاًل فهل يقوله أو يقال هذا رايء فال يقوله؟ من العلماء من 
ذا كان هذا يقوله لئال يدخله الرايء والصواب أنه يقوله السيما إقال إنه يقوله ومنهم من قال إنه ال 

اليوم مما يسن صومه لعله ينشطه أن يصوم هذا اليوم مثل يوم اإلثنني أو اخلميس أو األايم البيض 
ولكننا نقول يقوله مطلقاً يقول إين صائم وفائدة هذا القول أواًل توبيخ هذا الذي أراد أن يسبه أو 

ز وجل واثلثاً أن هذا أدعى إىل الكف اً بيان أنه قادٌر على مقابلته لكنه ترك األمر هلل عيقاتله واثني
عنه ألن املعتدي إذا علم أنه إمنا تركه أو ترك مقاتلته هلذه العبادة فسوف خيجل وُيتنع فكان أمر 

 النيب صلى هللا عليه وسلم هو األمر املطابق للحكمة متاماً.
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سمحور ملا روى أنٌس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )تسحروا فإن يف حب للصائم الالقارئ: ويست
ا روى أبو ذر عن النيب صلى السمحور بركة( متفٌق عليه ويستحب أتخري السمحور وتعجيل اإلفطار مل

 هللا عليه وسلم أنه قال )ال تزال أميت خبري ما أخروا السمحور وعجلوا الفطور( من املسند.
خ: يف إسناده ابن هليعة يكتب حديثه وعلى كل حال هو خمتلط فمن روى عنه قبل االختالط الشي

ظر ولكن هناك حديث سهل عد االختالط فحديثه فيه نفحديثه حسن وإىل الصحة أقرب ومن روى ب
بن سعد يف الصحيحني )ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر( ولكن املؤلف جاء هبذا ألنه مجع بني 

والسمحور على كل حال يف هذا دليل على رأفة هللا تعاىل ابخللق ورمحته إايهم وتيسريه عليهم  الفطر
ه قبل أن يطلع الفجر ال بزمٍن كثري ولكن يؤخره حىت يعلم أنه يدرك أال يتعجل اإلنسان ابلسمحور بل

ى تفطر على التحري والفطور أيضاً ينبغي أن يعجل من حني أن تغرب الشمس ويغيب قرهنا األعل
حىت ولو كنت ترى شعاعها أو ترى النور جيداً أفطر فإن هذا أفضل قال هللا تعاىل يف احلديث 

ة وهبذا نعرف خطأ أولئك املوسوسني الذين عجلهم فطرا( وهذه من الرمحالقدسي )أحب عبادي إيّل أ
ٍت قبل أن يقولون أمسك قبل طلوع الفجر خبمس دقائق وفعاًل يوقتون أذاهنم على هذا أي على وق

يطلع الفجر خبمس دقائق وهذا غلط عظيم غلٌط من وجهني من جهة الصيام ومن جهة الصالة أما 
 هلم ألن هللا أحل لنا أن أنكل ونشرب حىت يتبني رمون عباد هللا ما أحل هللامن جهة الصيام فألهنم حي

ن أم مكتوٍم فإنه ال يؤذن الفجر والنيب صلى هللا عليه وسلم قال )كلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان اب
حىت يطلع الفجر( اثنياً من جهة الصالة رمبا يكون بعض الناس حينذاك قد تطهر وهتيأ للصالة ومن 

ريضة أو يؤدي الراتبة مث الفريضة وهذا خطر عظيم ألنه لو كرب لإلحرام  أن يؤذن يقوم ويؤدي الفحني



لفريضة وهذا خطر ومادام هللا عز وجل يسر قبل الوقت بدقيقٍة واحدة فصالته انفلة ال جتزيء عن ا
 لنا )َحىتَّ 

(3/220) 

 

يـَتَـَبنيََّ َلكممم( والرسول قال )حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر( يقال له 
 أصبحت أصبحت مث يذهب يؤذن

فسه وعلى عباد هللا ولكن بعض الناس يضيق ما وسع هللا فيضيق على ناملسألة فيها سعة واحلمد هلل 
أعمى ال يؤذن ولو أذن الناس يقول ألنه إذا طلع الفجر مشمت رحية  وحدثين رجٌل ثقة عن مؤذنٍ 

ويقول إنه جمرب ولوحظ أنه إذا أذن رأوا الفجر، وهذا أيضاً ثبت طباً من جهة الفلك أن نور الفجر 
ا إال مثل ذاك الرجل الذي مشه يرسل أشياء مثل الغازات وأشياء خفية مايدركه سبحان هللا العظيم

األطباء أنك عند طلوع الفجر تفتح النوافذ حىت يدخل إليها ذلك الذي أييت  قوي واستحب بعض
 مع الشمس والفجر وهلل يف خلقه شؤون.

جيعلون مؤذانً واحدًا يؤذن يف السائل: ملاذا ال يكون مؤذن البلد واحدًا مثالً كما يف بعض البلدان 
 ىل سائر املساجد عن طريق مكربات الصوت؟مكان مث ينقل إ

: هذا ابرك هللا فيك من قبل كان الناس يعتمدون على أذان اجلامع قبل اليوم والبلد ما الشيخ
اتسعت ال يؤذنون حىت يؤذن اجلامع وال يؤذنون للمغرب حىت يؤذن أيضاً وأان أدركت وغريي أدرك 

 الصنقر يسموهنا الصنقر وكان الريس رمحه هللا كم كان املدفع ابألول للغروب عند الصرحية علىمن
إذا غابت الشمس وهو يف املنارة قبل أن أييت الكهرب يشري هلم خبرقة محراء فيطلق املدفع وبعد أن 

ممكنة واآلن  جاء الكهرب صار فيه ملبة محراء إذا غابت الشمس ولعها مث أطلق املدفع كانت املسألة
والروادي مفتوحة  نا حمطة إذاعة يف كل بلد فإذا دخل الوقت يؤذناللهم إال إن وضعنا ه -ما ُيكن 

 يف كل اجلهات ُيكن.
القارئ: ويستحب أن يفطر على رطب فإن مل جيد فعلى مترات فإن مل جيد فعلى املاء ملا روى أنٌس 

بات قبل أن يصلي فإن مل يكن فعلى مترات قال )كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يفطر على رط
  يكن حسا حسواٍت من ماء( وهذا حديٌث حسن.فإن مل
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الشيخ: يفعل هذا عليه الصالة والسالم حتقيقاً للفطر وإال فقد يكون اإلنسان ال يشتهي أن أيكل 
النيب صلى هللا عليه وسلم وليبادر مترًا أو أن يشرب ماًء ولكن حتقيقاً للفطر ينبغي أن يفعل كما فعل 

يه الصالة سوى التمر على الشراب؟ اجلواب ال ألن إبمكان الرسول عل بذلك وهل يقدم الطعام
والسالم أن أيخذ خبزاً إن كان عنده وعلى هذا فلو كان عند اإلنسان طعاماً وليس عنده متر قلنا 

حلديث )فإن مل يكن فليفطر على ماٍء فإنه أفطر على ماء وقد قال النيب عليه الصالة والسالم يف ا
فعند العامة ُيص  جيد شيئاً كمسافر غابت عليه الشمس وهو صائم وليس معه شئطهور( وإذا مل 

أصبعه ويفطر واختار بعض العامة أن يبل غرتته بريقه مث يفصلها مث ُيصها ويكون هذا أفطر على ريقه 
 أتكله أو تشربه فانوِّ بقلبك أنك أفطرت.وكل هذا ال أصل له فنقول إذا مل جتد شيئاً 

 عليه وسلم ما ال ابلسواك ألن عامر بن ربيعة قال )رأيت رسول هللا صلى هللا القارئ: وال أبس
 أحصي يتسوك وهو صائم( وهذا حديٌث حسن.
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الشيخ: نعم ذكره البخاري تعليقاً وقول املؤلف ال أبس ابلسواك الظاهر أنه أراد بذلك دفع من يقول 
ول النهار وآخره؟ الصحيح لكن هل يسن يف أإنه مكروه وإال فاألصل أن السواك سنة الشك فيه 

أنه يسن يف أول النهار وآخره للصائم لعموم األحاديث الواردة يف فضل السواك مثل قوله صلى هللا 
عليه وسلم )السواك مطهرٌة للفم مرضاٌة للرب( ومثل قوله )لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك 

منها شئ مع كثرة الصيام من الرسول  ة عامة مل يستثنعند كل صالة( و )مع كل وضوء( وهذه أدل
عليه الصالة والسالم ومن املسلمني يف عهده وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يسن للصائم بعد 
الزوال أن يتسوك ألنه يذهب رائحة خلوف فم الصائم ألن فم الصائم يف آخر النهار تكون رائحته  

عام والشراب قالوا فيكره أن يتسوك ألنه يزيل اخلالية من الط كريهة ملا خيرج من البخار من املعدة
بذلك أثر عبادٍة تعبد هلل هبا فهو كغسل دم الشهيد إذا قتل فإن الشهيد إذا قتل يدفن يف ثيابه ودمه 
وال يغسل ألن دمه يبقى فيه خيرج يوم القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح املسك 

 العبادات واثنياً هذا القياس خمالف لظاهر النصوص فال يعول عليه أواًل ال قياس يففيقال يف هذا 
واثلثاً من قال إن اإلنسان يسن له إذا حصل أثر من العبادة أن يبقي هذا األثر ولو كان مستكرهاً يف 

 النفوس من قال هذا؟ ولو كان كذلك لقلنا للحاج األشعث األغرب إذا حللت من إحرامك فال تزل



رب ألنه أثر عبادة ومل يقل به أحٌد من أهل العلم فالصواب أن السواك ابٍق على هذا الشعث والغ
سنيته للصائم أول النهار وآخر النهار ولكن إذا كان للسواك طعم فإن الصائم ال يبتلعه ألنه إذا 

تلع ه فال أبس أن يبابتلعه فقد أدخل جوفه شيئاً طارائً عليه فيكون بذلك مفطرًا أما إذا كان ال طعم ل
 ريقه ولو كان السواك يف فمه وال يضر.
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القارئ: وهل يكره ابلعود الرْطب على روايتني إحدامها ال يكره ألنه يروى عن عمر وعلٍي وابن عمر 
 واألخرى يكره ألنه ال يؤمن من أن يتحلل منه أجزاٌء تفطره.

 طعمه.كن الرطب إذا كان له طعٌم فإنه ال يبتلع : الصحيح أنه ال فرق بني الرطب واليابس لالشيخ
 

 فصلٌ 
 القارئ: وتكره القبلة ملن حترك شهوته ألنه ال أيمن إفضاءها إىل فساد صومه

 الشيخ: عندي ابملخطوطة )من إفضائها( نسخة.
 ه ال أيمن حدوث شهوة.القارئ: ومن ال حترك شهوته فيه روايتان إحدامها يكره ألن

أصح إذ أن الضمري إذا عاد إىل مؤنث  املخطوطة ابلتاء )تكره( يعين القبلة وهي الشيخ: أان عندي يف
 ولو كان جمازايً وجب أتنيث الفعل معه.

القارئ: واألخرى ال تكره )ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم( متفق عليه ملا كان 
هللا عليه وسلم عن املباشرة للصائم  روي عن أيب هريرة أن رجالً سأل النيب صلىأملك إلربه وقد 

 له فأاته آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي هناه شاب رواه أبو داود. فرخص
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الشيخ: هذا احلديث اختلف العلماء يف تصحيحه فمنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه 
آله وسلم أنه كان  نيب صلى هللا عليه وعلىحسن أما أن يصل لدرجة الصحة ففيه نظر والثابت عن ال

يقبل وهو صائم وسئل عن ذلك وكانت عنده أم سلمة فقال للسائل سل هذه فأخربته )أن النيب 
صلى هللا عليه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم فقال اي رسول هللا إنك قد غفر هللا لك ما 



فعل الرسول عليه  اكم له( وهذه إحالة علىتقدم من ذنبك فقال وهللا إين ألعلمكم ابهلل وأخش
الصالة والسالم تدل على أن لنا به أسوة والصواب أن القبلة جائزة حىت ملن حترك شهوته وال دليل 

على املنع واألصل احلل إال من عرف من نفسه سرعة اإلنزال فإنه ال يقبل خوفاً من فساد صومه 
 االستنشاق إال أن تكون وقياساً على قول الرسول صلى هللا عليه وسلم للقيط بن صربة )ابلغ يف

رموهمنَّ(  صائماً( فالصواب أهنا جائزة وال أبس هبا واألصل احلل ومل حيرم هللا علينا إال اجلماع )فَاآْلَن اَبشِّ
تَـغموا َما َكَتَب اَّللَّم َلكمْم( إىل أن قال )َحىتَّ  رموهمنَّ َوابـْ واملباشرة كلها يف القرآن هي اجلماع )فَاآْلَن اَبشِّ

 َ َياَم إِّىَل اللَّْيلِّ َوال تـم يـَتَـَبنيَّ تمْم  َلكممم اخْلَْيطم اأْلَبـَْيضم مَِّن اخْلَْيطِّ اأْلَْسَودِّ مَِّن اْلَفْجرِّ مثمَّ َأمتُِّّوا الصِّّ رموهمنَّ َوأَنـْ َباشِّ
دِّ( فإن خاف اإلمذاء فقط؟ إن قلنا أبنه يفطر ابإلمذاء حرمت القبلة وإن قلنا ال  َعاكِّفموَن يفِّ اْلَمَساجِّ

 به وهو الصحيح مل حترم ألهنا ستؤدي إىل فعٍل جائز.يفطر 
السائل: بعضهم إذا دعي لصالة املغرب يف اجلماعة قبل أن يفطر احتج بتعجيل الفطر وأبنه ال 

 صالة مع حضرة الطعام؟
الشيخ: نقول صدقت جائز ما فيه شيء إذا كان مشتاقاً له كان ابن عمر أيكل ويتعشى ويسمع 

 صالة اجلماعة معذور لكن ُيكن هذا يكون اندرًا من الناس. صوت اإلمام ولو فاتت
 السائل: لو أكل الصائم يف النهار علكاً؟
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الشيخ: هذا أوالً حنن ننهى عنه ال ألنه حرام فالعلك للصائم ال يفطر ما مل يكن له طعٌم جيري بريقه 
فمه علك أو مترة مثاًل؟ واثنياً لئال  لكننا ال حنبذ هذا أوالً إلساءة الظن به فمن يدري أن الذي يف

يقتدي به من ال يعرف احلكم فيظن أن األكل للصائم ال أبس به أما إنسان يف بيته مثاًل وأكل لباانً 
 ألجل أن خيفف بطنه فهذا ال أبس به.

 السائل: احلجر هل جيوزوضعه للصائم يف الفم؟
 مجع الريق عليه ابتلع ريقه وفيه طعم أما إذا الشيخ: ال هذا رمبا إذا أدخل احلجر يف فمه وله طعم مث

مل يكن فيه طعم إطالقاً فال أبس لكنين أظن أن اإلنسان ُيكن أن جيمع ريقه بدون أن يضع يف فمه 
 حجرًا.

السائل: ابرك هللا فيكم على القول ابلتفريق كما يف حديث أيب داود بني الشيخ والشاب حيتمل أن 
  عليه وسلم أنه أقرب إىل اإلمناء؟هذا الشاب عرف النيب صلى هللا



الشيخ: لوصح احلديث لقلنا إنه ينزل على هذا مبعىن أن الشاب قريب أن حيصل منه اإلنزال إذا قبل 
زوجته ويكون فيه فائدة عظيمة لوصح وهو اختالف الفتوى حبسب حال املستفيت وهذه مسألة مهمة 

يف إعالم املوقعني أن الفتوى ختتلف حبسب اختالف جدًا وهلا أمثلة كثرية ذكر ابن القيم مجلة منها 
 األحوال واألزمان.

القارئ: واحلكم يف اللمس وتكرار النظر كاحلكم يف القبلة ألهنما يف معناها ويكره أن يذوق الطعام 
 فإن فعل فلم يصل إىل حلقه شئ مل يضره وإن وصل شٌئ فطره.

يئاً لكن ينبغي أن يستثىن منه ما إذا ذاقه حلاجة  الشيخ: قوله يكره ذوق الطعام مل يستثنِّ املؤلف ش
كامرأٍة يف املطبخ تريد أن تذوق الطعام ما مدى كثرة امللح أو ما أشبه هذا فإذا كان حلاجة فال أبس 

 أما إذا كان يعبث أومن أجل أن يتلذذ بطعم الطعام يف فمه فهذا يكره.
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حلل منه شئ فأما ما يتحلل منه أجزاٌء جيد طعمها يف القارئ: ويكره مضغ العلك القوي الذي ال يت
ه فطرَّه، وإن وجد طعم ما ال حلقه فال حيل مضغه إال أن ال يبلع ريقه فإن بلعه فوجد طعمه يف حلق

يتحلل منه شٌئ يف حلقه ففيه وجهان أحدمها يفطره كالكحل والثاين ال يفطره ألن جمرد الطعم ال 
 نظل فوجد مرارته يف حلقه مل يفطره.يفطر كمن لطخ ابطن قدميه ابحل

رة مث إن الشيخ: يقولون إنه إن لطخ اإلنسان ابطن قدمه به أحس بطعمه يف حلقه ألنه قوي املرا
بعض الناس يستعمله من أجل تليني الطبيعة إذا كان فيه يبوسة يف اخلارج منه فإن هذا يلني الطبيعة 

اليت ذكرها املؤلف تدلنا على أن القول الصحيح يف  مبنزلة املسهل وهذا حسب التجربة وهذه املسألة
علة واحدة هم يعللون مسألة مسألة الكحل أوالتقطري يف اإلذن إذا وصل احللق فإنه ال يفطر ألن ال

احلنظل إذا لطخ به ابطن القدم يقولون ال يفطر ألن القدم ليس منفذًا معتاداً فيقال وكذلك العني 
 وال أحد حياول أن يوصل الطعام إىل املعدة من طريق العني أو األذن. واألذن، ليست منفذًا معتاداً 

إن دخل فهو كالداخل من املبالغة يف االستنشاق القارئ: ويكره الغوص يف املاء لئال يدخل مسامعه ف
ألنه حصل بفعل مكروه فأما الغسل فال أبس به ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنباً مث 

 يغتسل.
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الشيخ: الغوص يف املاء معناه أن يكون اإلنسان عنده بركة أو حبر أو هنر فيسبح فيه ويغوص يقول 
صحيح تشهد له النصوص املؤلف إنه يكره والكراهة حكم شرعي حتتاج إىل دليل شرعي أو تعليل 

نه عليل ألنه يقول ألنه ابلصحة وإذا رجعنا إىل هذه املسألة مل جند دليالً وإذا نظران إىل التعليل وجدان أ
يدخل مسامعه أين املسامع؟ لعله يريد مسامه هي عندي مسامعه أيضاً لكن املسامع كما تعلمون ال 

ىن واألذن اليسرى واملسام قد تكون أقرب يعين جتمع ألن اإلنسان ليس عنده إال مسمعان األذن اليم
هل يصل إىل حلقه؟ ال وقياسه على مسام البدن لكن لنجعلها مسامعه فيقال إذا دخل إىل مسامعه 

االستنشاق قياٌس ضعيف ألن االستنشاق من قبل األنف منفٌذ عادي قريب خبالف ما يدخل يف 
يف املاء لكن خيشى يف غوصه من أن يدخل املاء األذن فالصواب إذًا أنه ال يكره للصائم أن يغوص 

 يه.إىل أنفه فيقال وإذا دخل إىل أنفه وهو مل يقصد فال حرج عل
 

 فصلٌ 
القارئ: ويكره الوصال وهو أن يصوم يومني ال يفطر بينهما ملا روى أنٌس أن النيب صلى هللا عليه 

 أطعم وأسقى( متفٌق عليه فإن وسلم قال )ال تواصلوا قالوا إنك تواصل قال إين لست كأحدكم إين
يه وسلم يقول )ال أخر فطره إىل السحر جاز ملا روى أبو سعيد أنه مسع رسول هللا صلى هللا عل

 تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حىت السحر( أخرجه البخاري.
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الشيخ: عندي ابملخطوطة )إىل السحر( وعلى كل حال املعىن واحد ألن )حىت السحر( مبعىن )إىل 
ؤلف رمحه هللا أن لوصال كما قال املالسحر( قال تعاىل )َحىتَّ َمْطَلعِّ اْلَفْجرِّ( أي إىل مطلع الفجر وا

يصوم يومني ال يفطر بينهما وهو مكروه ما مل يتضرر به اإلنسان فإن تضرر كان حراماً ألن هللا تعاىل 
يماً( وقد استدل عمرو بن العاص رضي هللا عنه هبذه  قال )َوال تـَْقتـملموا أَنـْفمَسكمْم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن بِّكمْم رَحِّ

ذى الربد فإن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه يف سرية فأجنب التيمم خوفاً من أاآلية على جواز 
فتيمم يف ليلٍة ابردة فلما رجعوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أصليت أبصحابك وأنت جنب( 

يماً( فتيممقال اي رسول هللا ذكرت قول هللا تعاىل )َوال تـَْقتـملموا أَنـْفمَسكمْم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن بِّكممْ  ت  رَحِّ
فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه أو أنيابه فأقره على استدالله مع أنه لن ُيوت 



يف الغالب من الربد لكن يتضرر به فدل هذا على أن كل ما فيه ضرر على البدن فهو حرام فالوصال 
عليه وسلم عنه ي النيب صلى هللا مكروه ما مل يكن فيه ضرر فإن كان فيه ضرر كان حراماً مث ذكر هن

)هنى عن الوصال( ولكن الصحابة ظنوا أن هنيه إايهم رأفًة هبم ال اختياراً لألفضل فواصلوا فرتكهم 
النيب عليه الصالة والسالم يواصلون حىت رؤي اهلالل فقال )لو أتخر اهلالل لزدتكم( كاملنكل هلم 

 لو كان الوصال من أول الشهر ال خري فيه فمثالً  يعين جعل تركهم يواصلون حىت يعلموا أن الوصال
وأتخر عشرين يوماً فإهنم ينكلون عن هذا ولن يعودوا إىل الوصال وملا هناهم عن الوصال أوردوا عليه 
إشكااًل قالوا إنك تواصل يعين فنحن ال نعصيك أسوة وليس يريدوا أن يقولوا مل تنه عما تفعل؟ أبدًا 

كان فيه توبيٌخ للرسول صلى هللا عليه وسلم وهم مل يريدوه ين لو أرادوا هذا  ما أرادوا هذا إطالقاً يع
بل أرادوا أهنم يواصلون أسوٌة ابلرسول صلى هللا عليه وسلم فقال هلم )إين لست كأحٍد منكم إين 

 أطعم
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وأسقى( وهنا يقع اإلشكال كيف يطعم ويسقى؟ ألنه إذا كان يطعم ويسقى فال وصال إذ أن الوصال 
كان النيب صلى هللا عليه وسلم   اإلنسان وال يشرب وال أييت مفطرًا بني اليومني فأكثر فإذاأن ال أيكل 

يطعم ويسقى فإنه مل يواصل يف احلقيقة؟ أجاب بعضهم عن هذا أبنه يطعم ويسقى من طعام وشراب 
جلنة اجلنة وطعام وشراب اجلنة ال يقاس بطعام وشراب الدنيا وهذا أيضاً فيه نظر ألن طعام وشراب ا

يغذي فإنه ال يغين شيئاً يف الوصال فبطل  إن كان يغذي فهو مبعىن طعام وشراب الدنيا وإن كان ال
هذا اجلواب وأحسن ما قيل فيه إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان لشدة اتصال قلبه بربه ينسى 

الم ال حيصل احلاجة إىل الطعام والشراب ومثل هذا اليقني الذي حيصل للرسول عليه الصالة والس
إن قال قائل تلهي اإلنسان أو انشغاله مبحبوبه ألحٍد من اخللق وهلذا قال )لست كأحٍد منكم( ف

 يؤدي إىل نسيان نفسه من الطعام والشراب؟ قلنا نعم وقد قال الشاعر
 هلا أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن الشراب وتلهيها عن الزاد
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يثك نسيت الطعام والشراب وهذا شٌئ جمرب حىت اإلنسان مثاًل إذا يعين أهنا إذا اشتغلت أبحاد
كل هذه الساعات   جلس إىل صديقه الذي هو صديقه حقيقة فإنه يبقى ساعات ال يدري أنه فاتت

تروح الساعة كأهنا دقيقة واليوم كأنه ساعة وال يهمه وهذا اجلواب هو اجلواب الذي ال يرد عليه شئ 
مكروٌه ما مل يتضرر به اإلنسان فإن تضرر به اإلنسان فإنه حمرم اثنياً أن  وخالصة األمر أن الوصال

لدليل على اختصاصه ابحلكم بدليل أنه األصل هو التأسي ابلرسول عليه الصالة والسالم ما مل يدل ا
قال )لست كهيأتكم( حىت تتأسوا يب فهم أيضاً من كالم املؤلف الذي استدل له ابحلديث الصحيح 

د أن يواصل فليواصل إىل السحر كأن الرسول عليه الصالة والسالم قال إن كان وال بد أن من أرا
أيهما أفضل أن أواصل إىل السحر أو أن فإىل السحر ال بد أن تتسحروا ولكن إذا سألنا سائل 

أعجل ابلفطر؟ الثاين أفضل وهذا مما يؤيد ماكنا قلناه ونقوله إن الشيء قد يمقرُّ وهو عبادة لكن ال 
يشرع فهنا الوصال أقره الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل مىت؟ إىل السحر لكن مل يشرعه بل قال 

 ()إنه ال يزال الناس خبرٍي ما عجلوا الفطر
 

 ابب صوم التطوع
القارئ: وهو مستحب ملا روى أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هللا تعاىل )كل 

صيام فإنه يل وأان أجزي به الصيام جمنة والذي نفس حممٍد بيده خللوف فم عمل ابن آدم له إال ال
ا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك للصائم فرحتان يفرحهما إذ

 بصومه( متفٌق عليه
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وع ما سوى الشيخ: صوم التطوع من ابب إضافة الشئ إىل نوعه يعين الصوم من هذا النوع والتط
له فعل الطاعة ولو واجبة حىت املصلي فريضًة أو الصائم فريضة الفريضة اصطالحاً عند العلماء وأص

يقال له متطوع لكنه اصطالحاً وعرفاً عند الفقهاء هو ما عدا الفريضة، من نعمة هللا سبحانه وتعاىل 
رب به الفرائض يوم القيامة وما أنه جعل لكل عبادة من العبادات اخلمس فريضًة وتطوعاً ألن التطوع جت

ويف فرائضه نقص وهذا النقص جيرب ابلتطوع من جنس العبادة فال جترب الصدقة بتطوع  منا أحد إال
 الصالة وال الصالة بتطوع الصدقة ولكن الصالة جترب بصالة التطوع والزكاة جترب ابلصدقة.
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وهو سنة وسيأيت إن شاء هللا تفصيله واستدل الصوم له تطوع وهو ماعدا صوم رمضان فكله تطوع 
إال الصيام فإنه يل وأان  املؤلف هبذا ابحلديث القدسي وهو قوله تبارك وتعاىل )كل عمل ابن آدم له

أجزي به( كل عمل ابن آدم له فسر بلفٍظ آخر )احلسنة بعشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصوم 
حساب إذا كانت األعمال احلسنة بعشرة أمثاهلا فهذا احلسنة  فإنه يل وأان أجزي به( أي أجزي بدون

ي به وما أعظم الثواب إذا كان من أكرم األكرمني بثواٍب ال يعلمه إال هللا ثواٍب على هللا تعاىل هو جيز 
سبحانة وتعاىل وقوله )فإنه يل( إذا قال قائل وبقية العبادات ملن؟ هلل فكيف قال يل؟ نقول ألن الصوم 

يكون يف العبادات إذ أنه سٌر بني العبد وبني ربه يكون عندك يف اجمللس عشرة رجال منهم  أخلص ما
ائم أم ال؟ لكن هللا يدري والصالة ال ُيكن أن يقوم اإلنسان بتطوع رجٌل صائم ال تدري هل هو ص

لكن إال وهو يشاهد ألهنا أفعال وأقوال وكذلك الصدقة وكذلك احلج وبقية األعمال ال بد أن ترى و 
الصيام سٌر بني العبد وبني ربه فهو أعظم ما يكون إخالصه فإذا كان خالصاً هلل ما فيه رايء كما قال 

الصيام ال رايء فيه ألنه أمٌر خفي إال إن تسلط اإلنسان على نفسه وقال للناس أان بعض السلف 
 رايء فيه ألنه ال يرى أصوم أصوم يوم وراء يوم هذا صار فيه رايء لكن إذا كان بينه وبني ربه كان ال

س مث س والرتم ل الطشت وقوله )الصيام جمنة( اجلمنة بضم اجليم ما يسترت به عن األعداء وهي مثل الرتم
والطشت مثل الصحن هذه أيخذها املقاتل إذا أحد أهوى إليه بسيٍف أو بسهم جعل هذا بينه وبني 

هو جمنٌة للمتقني من األعمال السيئة  ما أهوي به عليه فهو جمنة يقي فكيف كان الصوم جمنة؟ نقول
يَ  امم َكَما كمتَِّب َعَلى الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّكمْم لََعلَّكمْم لقول هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا كمتَِّب َعَلْيكممم الصِّّ

هلل حاجة يف تـَتـَّقموَن( ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من مل يدع قول الزور والعمل له واجلهل فليس 
 أن يدع
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طعامه وشرابه( إذًا هو ٌجنة يقي اإلنسان من األعمال السيئة إذا حفظ صومه وهو جمنة أيضاً من النار 
ئمون فصار جمنًة يف الدنيا وجمنًة يف يوم القيامة ألن يف اجلنة ابب يسمى الراين ال يدخله إال الصا

بقوله )والذي نفس حممٍد بيده خلملموف فم الصائم أطيب  اآلخرة مث أقسم النيب صلى هللا عليه وسلم
عند هللا من ريح املسك( خملومفه ما خيرج من فمه من ننت ورائحٍة كريهة وال سيما يف آخر يوم الصوم 

 أطيب من ريح املسك ألهنا انشئٌة عن طاعته كدم هذه مكروهة يف مشام الناس لكنها عند هللا



ة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح املسك )للصائم فرحتان الشهيد عليه خيرج يوم القيام
فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه( فرحتان يفرحهما فرحٌة يف الدنيا 

ا إذا أفطر فرح بفطره فرح بفطره ألنه أدى فريضًة من فرائض هللا أو وفرحٌة يف اآلخرة فرحة الدني
عاته أو فرح بفطره ألنه أحل له ما كان ممنوعاً منه أو األمران؟ األمران فالنفس بطبيعتها طاعًة من طا

تفرح إذا أحل هلا ما حرم عليها من قبل والنفس الزكية تفرح إذا قضت الفريضة أو تقربت إىل هللا 
حراماً أما فرحه إذا  ع فاإلنسان إذا أفطر يفرح أواًل أنه أمت طاعَة هلل واثنياً أنه أبيح له ما كانابلتطو 

لقي ربه فيفرح بصومه أي أبنه صام ألنه جيد الثواب عند هللا ليس كاألعمال األخرى احلسنة بعشرة 
 أمثاهلا بل هو ثواٌب عظيم ال يقدر قدرَه إال هللا عز وجل.

 ناس يقول أبن يف هذا احلديث إثبات الشم هلل تعاىل فهل هذا صحيح؟السائل: بعض ال
أنه يدل على إثبات الشم هلل وال غرابة كما أن هللا يسمع ويبصر ويتكلم وحيتمل أنه الشيخ: حيتمل 

يقول )أنه أطيب عند هللا من ريح املسك( ابعتبار مشامنا حنن ألن املسك هو أعلى ما يكون يف 
 مشنا.

نفسه ك هللا فيك مارأيكم لو قيل إن النيب صلى هللا عليه وسلم ال أيكل ويشرب من جهة السائل: ابر 
 فهو مواصل لكن يطعم أي يطعمه هللا عز وجل ويسقيه حبيث ال يشعر ابجلوع والعطش؟

(3/234) 

 

 الشيخ: ال ما يصلح هذا املعىن.
 السائل: اإلنسان يرى رؤية أنه أيكل أو يشرب وهو صائم وجيد أثر ذلك هل ُيكن أن حيمل عليه؟

ولغريه فال يصلح أن يقول )لست كهيأتكم( ذا يرد للرسول الشيخ: يف املنام صحيح ألنه ورد لكن ه
يعين يوجد انس يعين حسبما نسمع من القصص وأقول لكم قصة رجل وكان يف البلد امرأة فقرية 

جارة له وكان يعطيها كل يوم قدحاً من اللنب مث إن هذا الرجل صاحب أسفار ويف أحد أسفاره انقطع 
هبذه العجوز اليت كان يعطيها أتيت إليه بقدحه  حتت شجرة وإذا به السري وعطش عطشاً عظيمًا وانم

 الذي كان يسقيها فشرب اللنب وقام نشيطاً وشربه يف املنام ممكن.
السائل: قول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث القدسي )كل عمل ابن آدم له احلسنة بعشرة 

بل أعظم كيف نقول من صام  بعشرة أمثاهلا أمثاهلا إال الصيام( هذا يدل أن خمتلف فليست احلسنة
 رمضان مث أتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر ألن احلسنة بعشرة أمثاهلا؟



الشيخ: ال فالعلماء قالوا للتقدير فقط يعين ملاذا جعله كصيام الدهر وأما فضل الصوم نفسه فعلى ما 
ا لكن هذه األايم الستة سنة بعشر أمثاهلعلى ماهو عليه يعين اإلنسان إذا صام يوماً فأجره ليس احل

 وثالثني صارت كأهنا إثنا عشر شهرًا ويعطى أجر إثنا عشر شهرًا بغري تقدير.
 السائل: من نوى الوصال إىل السحر فرأى نفسه ال يستطيع فأكل أو شرب فهل يفسد صومه كله؟

صوم وشرب هل يفسد  الشيخ: رجل نوى الوصال إىل السحر مث جاع يف أثناء الليل فأفطر وأكل
 النهار؟ اليفسده واضح هذا.

السائل: ابلنسبة حلديث أيب هريرة )من أكل أو شرب انسياً فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه( 
 نسب اإلطعام والسقي إىل هللا عز وجل مع أن اإلطعام والشرب كان حقيقة؟
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عليه ابلطعام والشراب الطعام  الشيخ: هذا ألن فعل الناسي ال ينسب إليه أنساه هللا تعاىل ليمن
رسول هللا صلى هللا عليه  حقيقة كتمر سكري وماء عذب، وأفضله ما روى عبد هللا بن عمر قال قال

 وسلم )أحب الصيام إىل هللا صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما( متفٌق عليه.
عليه وسلم )أحب الصيام إىل  القارئ: وأفضله ماروى عبدهللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا

 هللا صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً(.
م يعين هذا أفضل من أن يصوم الدهر كله األفضل أن يصوم يوماً وهذا هلل الشيخ: هذا أفضل الصيا

ويفطر يوماً وهذا لنفسه فلله عليه حق وللنفس عليه حق فيعطي كل ذي حٍق حقه ويف احلديث دليل 
األعمال عند هللا عز وجل لقوله )أحب( ألن أحب اسم تفضيل وفيه دليل أيضاً على على تفاضل 

 حيب عز وجل وهذا تكرر عندان كثريًا وبينا أن هذا مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات احملبة أن هللا
وفيه أيضاً أن صيام التطوع مشروع ملن سبق كما أنه واجٌب على من سبق لقوله )كمتَِّب َعَلْيكممم 

َيامم َكَما كمتَِّب َعَلى الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّكمْم( لكن لو قال قائل أان لو صمت يوماً وأ فطرت يوماً صار الصِّّ
عندي كسل عن طلب العلم وإن أفطرت صار هذا أقوي فأيهما يقدم؟ الثاين ألن طلب العلم ألن 

 طلب العلم أفضل من مجيع العبادات اليت يتطوع هبا.
م ثالثة أايٍم من كل شهر ملا روى أبو هريرة قال )أوصاين خليلي صلى هللا عليه القارئ: ويستحب صيا

 الثة أايٍم من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أانم( متفٌق عليه.وسلم بثالث صيامِّ ث
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ثة أايم الشيخ: صيامِّ ويصح صيامم على أهنا خرب ملبتدأ حمذوف وصيامِّ على البدلية، الشاهد قوله )ثال
على ركعيت الضحى وهذه من كل شهر( ويستفاد من قوله )ركعيت الضحى( استحباب املداومة 

املسألة اختلف فيها العلماء رمحهم هللا منهم من قال إن ركعيت الضحى ليستا بسنة ومنهم من قال 
ل فقال من له إهنا سنة دون املداومة عليها ومنهم من قال إهنا سنة مع املداومة عليها ومنهم من فصَّ 

يب هريرة فاألفضل أن يداوم وهذا اختيار شيخ قياٌم من الليل فاألفضل أن ال يداوم ومن ال قيام له كأ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا لكن لو قيل إن املداومة عليها سنة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم 

مث قال )وجيزيء من ذلك )يصبح على كل سالمة من الناس صدقة كل يوٍم تطلع فيه الشمس( 
كل يوم لكان له وجه ألن هذا قول من الرسول عليه   ركعتان( لو قيل إهنا بناًء على هذا احلديث تسن

الصالة والسالم ومن الذي جيزم أبنه أدى الصدقة عن مجيع أعضائه ال أحد إال أن يشاء هللا لكن 
 نقول إذًا صلِّّ ركعتني تكفيك عن صدقة كل عضو.

 عليه وسلم )اي تحب أن جيعلها أايم البيض ملا روى أبو ذٍر قال قال رسول هللا صلى هللاالقارئ: ويس
أابذر إذا صمت من الشهر ثالثة أايم فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة( وهذا حديٌث 

 حسن.
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 البيض الشيخ: صيام أايم البيض هذا من ابب إضافة املوصوف إىل الصفة والتقدير أايم الليايل
كهرابء عرف ميزة هذه ومسيت هذه الليايل الثالث بيضاً البيضاضها بنور القمر ومن مل يدرك ال

الثالث لإلضاءة وفيها أيضاً فائدة صحية ذكرها أهل العلم وقال إن اإلنسان بدنه كالقمر يف هيجان 
قائل هل حيصل صيام ثالثة الدم وأنه إذا صام يف هذه األايم الثالثة عاد هيجان الدم طبيعياً فإن قال 

وسلم )صيام ثالثة أايم من كل شهر صوم أايم من كل شهر اليت قال عنها الرسول صلى هللا عليه 
الدهر كله( هل حيصل فيما لو فرقها؟ اجلواب نعم حيصل وهل حيصل فيما لو صامها أول الشهر؟ 

لى هللا عليه وسلم يصوم اجلواب نعم، قالت عائشة رضي هللا عنها فيما صح عنها )كان النيب ص
و وسطه أو آخره( لكن تسن يف األايم الثالثة  ثالثة أايم من كل شهر ال يبايل أصامها يف أول الشهر أ

 كما نقول تسن صالة الضحى واألفضل يف آخر الضحى مثاًل.
القارئ: ويستحب صومم اإلثنني واخلميس ملا روى أسامة أن النيب صلى هللا عليه وسلم )كان يصوم 



رض يوم اإلثنني يوم اإلثنني ويوم اخلميس( رواه أبو داود فسئل عن ذلك فقال )إن أعمال الناس تع
 واخلميس(.

الشيخ: ويوم اإلثنني أوكد من يوم اخلميس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن صوم يوم اإلثنني 
)فأحب أن يعرض عملي قال )ذاك يوٌم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علّي فيه( ويف آخر احلديث 

على أن أعمال النيب صلى هللا عليه وسلم  وأان صائم( يقوله النيب عليه الصالة والسالم ويف هذا دليل
تعرض على هللا عز وجل ألن هللا تعاىل رب العاملني تعرض عليه لبيان كمال سلطانه وملكه عز وجل  

ل وعال قبل أن تعرض عليه بل عاملٌ كما تعرض أعمال الرعية على ملوكها وإال فهو عاملٌ بذلك ج
 كمال سلطانه تبارك وتعاىل وملكه.  بذلك قبل أن يعملها العباد وإمنا ذلك لبيان
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القارئ: ويستحب الصيام يف احملرم ملا روى أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 حسن.م وهذا حديٌث )أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر هللا احملرم( رواه مسل

الشيخ: يشطب على عبارة )وهذا حديٌث حسن( وما أحسن عبارة املؤلف رمحه هللا حيث قال 
يستحب الصيام يف احملرم أي يف الشهر احملرم الذي هو أول شهور السنة اهلجرية ألنه ال يسن صيامه  

عنها )ما صام ئشة رضي هللا كاماًل خالفاً لبعض العلماء الذين قالوا إنه يسن صيامه كامالً حلديث عا
النيب صلى هللا عليه وسلم شهرًا كاماًل قط غري رمضان( وقالت أكثر ما يصوم من الشهور شهر 

شعبان فإكثار الصيام يف شعبان أوكد من إكثاره يف احملرم لكن ما صيم يف احملرم فهو أفضل من غريه 
 من بقية الشهور.

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  روى ابن عباسٍ القارئ: ويستحب صيام عشر ذي احلجة ملا 
)ما من أاٍيم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا من هذه األايم قالوا اي رسول هللا وال اجلهاد يف سبيل 
هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال اجلهاد يف سبيل هللا إال رجاًل خرج بنفسه وماله فلم 

 حسن صحيح. لك( وهذا حديثيرجع بشيٍء من ذ
الشيخ: إذا قال قائل إنه مل يذكر الصيام قلنا هو داخل يف العمل الصاحل الشك وهو أفضل األعمال 
الصاحلة وإن قال قائل إن عائشة نفت أنه يصوم العشر قالت ما رأيته صائم العشر قط قلنا إن نفيها 

ٌم على النايف ال سيما إذا  ر واملثبت مقدهذا معارٌض حبديث حفصة أنه كان ال يدع صيامها أي العش
كان له أصل يشهد له وهو هذا احلديث )ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا من هذه 



 األايم العشر(.
 السائل: أفال يكون الصيام يف العشر من ذي احلجة أفضل من الصيام يف احملرم؟

م يكون الصيام وإن كان فاضاًل يف أفضل الصياالشيخ: رمبا نقول هذا لكن ما دام ورد حديث صريح 
 يف العشر من ذي احلجة لكنه يف حمرم أفضل ألنه لفظ صريح.
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السائل: قد تقرر أبن احلسنة بعشرة أمثاهلا واحلديث قيد أن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 
 ن؟معلوم أن من صام غري شوال فاحلسنة بعشرة أمثاهلا يكون أيضاً شهري

الشيخ: ال هذا جياب عنه أبن ثواب الست تلحق بثواب رمضان ومعلوم أن ثواب الفرض أفضل أو 
جياب عنه أبن احلسنة بعشرة أمثاهلا ال تساوي احلسنة بعشرة أمثاهلا ابلنسبة للست ألن الست 

 ابلنسبة لرمضان كالراتبة ابلنسبة للصلوات وفضل الرواتب أكثر من فضل النفل املطلق.
وصوم يوم عرفة كفارة سنتني وهو التاسع من ذي احلجة وصوم عاشوراء كفارة سنة وهو  ئ:القار 

العاشر من احملرم ملا روى أبو قتادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )يوم عرفة إين أحتسب 
لى ع على هللا أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده( وقال يف صيام يوم عاشوراء )إين أحتسب

هللا أن يكفر السنة اليت بعده( رواه مسلم، وال يستحب ملن بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء ملا 
روى ابن عمر قال حججت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يصمه ومع أيب بكٍر فلم يصمه ومع 

 سن.ح عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه فأان ال أصومه وال آمر به وال أهنى عنه( حديثٌ 
الشيخ: يقال يوم عرفة للحاج ال يسن صيامه ألنه ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصمه وقد 

قال هللا تعاىل )َلَقْد َكاَن َلكمْم يفِّ َرسمولِّ اَّللَِّّ أمْسَوٌة َحَسَنٌة( ويروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى 
على الدعاء والذكر ألن أفضل دعاء يوم عرفة ى عن صوم يوم عرفة بعرفة واحلكمة من ذلك أن يتقو 

ما كان يف آخر النهار وأشد ما يكون الصائم كساًل يف آخر النهار وال سيما مع طول النهار وشدة 
احلر فلهذا ينهى عن الصيام يوم عرفة بعرفة وأما من قال إن احلديث عام )صوم عرفة يكفر السنة 

ي النيب عليه الصالة والسالم أنه ال يصومه ومل أيمر أحدًا هداليت قبله واليت بعده( فيقال هلم هذا 
 بصومه وإمنا رغب فيه على سبيل العموم ومن املعلوم أن العام يدخله التخصيص.
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القارئ: ومن صام شهر رمضان وأتبعه بسٍت من شوال وإن فرقها فكأمنا صام الدهر ملا روى أبو 
بسٍت من شوال فكأمنا   عليه وسلم )من صام شهر رمضان وأتبعهأيوَب قال قال رسول هللا صلى هللا

 صام الدهر كله( رواه مسلم.
الشيخ: سبق لنا أن النفل قبل القضاء فيه روايتان رواية ابجلواز ورواية ابملنع وهو املذهب وأما صيام 

 الست من شوال فال بد أن تكون بعد القضاء وقبله ال تصح ألن احلديث )مث أتبعه(.
 
 صلٌ ف

ام ملا روى أبو هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القارئ: ويكره إفراد اجلمعة ابلصي
يقول )ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده( متفٌق عليه وإفراد يوم 

وم السبت إال فيما السبت ابلصوم ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ال تصوموا ي
 حديٌث حسٌن )صحيح(.افرتض عليكم( وهذا 

 الشيخ: )صحيح( ليست عندي ابملخطوطة.
القارئ: فإن صامهما معاً مل يكره حلديث أيب هريرة ويكره إفراد أعياد الكفار ابلصيام ملا فيه من 

ملا قيل له فكيف  تعظيمها والتشبه أبهلها ويكره صوم الدهر ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم
)ال صام وال أفطر( حديٌث حسن وألنه يشبه التبتل املنهي عنه ويكره إفراد مبن صام الدهر؟ قال 

رجب ابلصوم ملا فيه من تشبهه برمضان وقد روي عن خرشة قال رأيت عمر رأيت عمر يضرب 
ية تعظمه مث يقول أكف الناس حىت يضعوها يف الطعام يعين يف رجب ويقول إمنا هو شهٌر كانت اجلاهل

 روى سعيد ومنصور أوله مبعناه ومل يقل فيه )صوموا منه وأفطروا(.صوموا منه وأفطروا و 
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الشيخ: هذا الفصل ذكر فيه املؤلف رمحه هللا األايم اليت يكره صومها أواًل يوم اجلمعة يكره صومه 
اجلمعة لكونه يوم اجلمعة أما لو أفرد يوم وم يعين إفراده إفراد يوم اجلمعة وأيضاً يزاد قيٌد آخر إفراد ي

اجلمعة ألنه ال يتفرغ إال يف هذا اليوم فال أبس ألنه مل يفرد يوم اجلمعة ألنه يوم اجلمعة ولكن ألنه ال 
فراغ له إال يف هذا اليوم ويدل لذلك قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ال ختصوا يوم اجلمعة 

أخرجه مسلم، ودليل املسألة قول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يصومن  ام(بصيام وال ليلتها بقي



أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده( وحينئٍذ نسأل ملاذا ال حنمل النهي على 
التحرمي؟ فالرسول أكد النهي )ال يصومن( فلماذا ال نقول إنه حرام؟ نقول ألن الرسول عليه الصالة 

أابح صومه إذا ضم إليه يوٌم قبله أو يوٌم بعده ولو كان صومه حراماً ما صار حالالً ابلضم   الموالس
كصوم يوم العيد مثاًل فإنه ال جيوز صومه ولو ضم إليه يوماً آخر قبله أو بعده فإن قال قائل ما هي 

ه عيد األسبوع كوناحلكمة من النهي عن صوم يوم اجلمعة مع أنه يوٌم فاضل فهو عيد األسبوع؟ قلنا ل
هني عن صومه وليتفرغ الناس فيه للعبادة ألن يوم اجلمعة له عبادات خاصة فمن أجل أن يتفرغوا فيه 
هني عن إفراده وكذلك يكره إفراد يوم السبت ابلصوم ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

إمنا يكره إفراده ألن النيب صلى ن و )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم( وهذا حديٌث حس
هللا عليه وعلى وسلم قال يف صوم يوم اجلمعة )إال أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده( وألنه دخل 

على إحدى أمهات املؤمنني وهي صائمة يوم اجلمعة )فقال هلا أصميت أمس؟ قالت ال قال أتصومني 
وم السبت إذا ضم إليه يوم اجلمعة ليس م يغدًا؟ قالت ال قال فأفطري( فدل ذلك على أن صو 

مبكروه وال منهياً عنه وهذا احلديث الذي أشار إليه املؤلف قال بعض العلماء إنه منسوخ حلديث أيب 
 هريرة وحديث أم املؤمنني رضي هللا عنها
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السبت أي يف وقيل إنه شاذ ملخالفته احلديث الصحيح فال يعتمد وهلذا اختلف العلماء يف صوم يوم 
راده وال يكره مجعه إىل يوم إفراده والصحيح ما ذهب إليه املؤلف ألنه قوٌل وسط وهو أنه يكره إف

اجلمعة وكذلك أيضاً قال املؤلف إن صامهما مل يكره حلديث أيب هريرة ويكره إفراد أعياد الكفار 
كفار بصوم وبناًء على ذلك يكره ابلصيام ملا فيه من تعظيمها والتشبه أبهلها، فيكره أن يفرد أعياد ال

مجعتهم فيكره إفراده ألن فيه نوعا من التشبه به إفراد يوم األحد ألن يوم األحد عيد للنصارى هو 
بتعظيم هذا اليوم والعجيب أن بعضهم قال يسن صومه ألن أايم األعياد يف الشريعة اإلسالمية منهٌي 

 بصومها ولكن ينبغي أن يقال كذلك إن خيف عن صومها فتكون أعياد الكفار على العكس مأموراً 
لكفار والناس ابلصوم ويقولون إنه صيم ألنه يوٌم معظم فهنا من ذلك أي من إفراد صومها أن يفتنت ا

الكراهة قوية جدا ومتوجهة وإن كان الناس ال يعلمون شيئاً كما كنا من قبل ال نعرف أن عيد 
س ألنه يوٌم من األايم مل يرد النهي عنه والعلة مفقودة يف النصارى هو يوم األحد وال هنتم هبذا فال أب

 عياد الكفار.قوٍم ال يدرون عن أ



 إذًا أعياد رأس السنة للكفار يكره أن يصومها ألن يف ذلك نوعاً من تعظيمها فيكره إفرادها.
إال  ويكره صوم الدهر ولو قال ولو قيل بتحرُيه لكان له وجه ألنه قل أن يصوم أحٌد الدهر كله

 أن هذا يستثىن منه ويضيع شيئاً من شرائع هللا لكن املذهب أنه يكره أن يصوم الدهر كله ومعلومٌ 
األايم اليت حيرم صومها فإن صومها حرام مثل يوم العيدين وأايم التشريق والصحيح أن أقل أحواله 

 بن عمرو بن العاص الكراهة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال صام من صام األبد( وألن عبد هللا
 يوٍم وفطر يوم.ملا طلب أن يزده يف الصيام قال )ال أفضل من ذلك( وهو صوم 

(3/243) 

 

واخلامس إفراد رجب ابلصوم فإنه يكره ألن رجب كأحد األشهر األربعة احلرم ليس له عبادة خاصة 
ما حيرم فيها والذي حيرم  ال صوم وال صالة وال غريها لكنه كاألشهر احلرم ألنه واحٌد منها حيرم فيه

إذا كان امتدادًا فيها هو ابتداء القتال للكفار فهو حرام يف األشهر احلرم على القول الراجح لكن 
لقتاٍل سابق فال أبس أو خيف هجوم الكفار فال أبس أن نبدأه أما بدون سبب فإن هللا سبحانه 

عظمون رجب ويؤدون فيه العمرة وهلذا صار وتعاىل حرم القتال يف األشهر احلرم وكانوا يف اجلاهلية ي
سلمني فإن من الناس اآلن من حمرماً القتال فيه ويوجد اآلن مع األسف خملفات من اجلاهلية يف امل

يعظم رجب ومن يذهب ويعتمر فيه ومن يذهب إىل املدينة ويزور املسجد النبوي يسموهنا الرجبية 
شهور عندهم أهنا ليلة املعراج فيحتفلون هبا ولكن هذا يعين من أول الشهر أما ليلة سبٍع وعشرين فامل

ليلة املعراج ولو ثبت أهنا ليلة املعراج  ليس بصحيح مل يثبت أن ليلة سبٍع وعشرين من شهر رجب
لكان فيها فضل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم انتهى يف وقته وهلذا مرت ليلة سبع وعشرين من 

ثالث عشرة سنة ومل يقم الرسول صلى هللا عليه وسلم هلا احتفاالً رجب كم سنة بعدها مرت تقريباً 
قلت ال يصح أن الرسول عليه الصالة والسالم عرج به وال أقام ذلك الصحابة رضي هللا عنهم كما 

ليلة سبع وعشرين من رجب وإن الظاهر وهللا أعلم أنه عرج به يف ربيٍع األول ألن ربيعاً األول هو 
فيه وألنه هو الذي فرضت فيه الصالة وفرض الصالة إمنا كان ليلة املعراج فأقرب الذي ابتدأ الوحي 

أن املسألة ليست بذاك فلم يثبت أهنا يف ربيع األول وال يف غريه ألنه ما يكون هو ربيع األول على 
وكان  فيما سبق كانوا ال يعتنون ابلتاريخ وأول مااعتنوا ابلتاريخ يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

عمر رضي هللا عنه يضرب أكف الناس ليضعوها يف الطعام ألن واليته كانت حزماً وقوة رضي هللا عنه 
 رأى أحدًا صام يف رجب ضرب يده ويف بعض النسخ )حىت يضعه( وعندي فإذا



(3/244) 

 

من )حىت يضعوها( على األول معناه أنه هو الذي يباشر فيمسك يد الرجل ويدخلها يف الطعام وهذا 
 قوته رضي هللا عنه يف دين هللا.

الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من  القارئ: وقال أصحابنا يكره صوم يوم
رمضان إذا كان صحوًا وحيتمل أنه حمرٌم لقول عمار )من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب 

ود والرتمذي بنحوه وصححه، وكذلك القاسم صلى هللا عليه وسلم( واملعصية حرام، رواه أبو دا
لنيب صلى هللا عليه وسلم )ال يتقدمن أحدكم رمضان بصيام استقبال رمضان ابليوم واليومني لقول ا

يوم أو يومني إال أن يكون رجالً كان يصوم صياماً فليصمه( متفٌق عليه، وما وافق من هذا كلِّه عادًة 
ث مبفهومه على جواز التقدم أبكثر من يومني وقد فال أبس بصومه هلذا احلديث وقد دل هذا احلدي

نيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن روي عن أيب هريرة عن ال
 الصيام حىت يكون رمضان( وهذا حديٌث )حسن(.

 الشيخ: يف نسخة ابملخطوطة )صحيح(.
 لة مجعاً بينهما.القارئ: فيحمل األول على اجلواز وهذا على نفي الفضي
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الشيخ: فيكون معناه فأمسكوا عن الصيام أي على وجه األفضلية، نرجع إىل تتبع املسائل هذه قال 
رمضان؟ إذا كان  أصحابنا يكره صيام يوم الشك وهو الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من

حيح لكن قوله )إذا كان صحوًا التفسري ليوم الشك أبنه يشك هل هو من رمضان أم من شعبان ص
صحوًا( غري صحيح ألنه إذا كان اجلو صاحياً وترآء الناس اهلالل ومل يروه هذا ليس فيه شك أن 

غيٌم أو قرت فإنه يمنهى أن  الليلة من شعبان وإمنا يكون الشك إذا كان هناك غيٌم أو قرت فإذا كان هناك
أيتموه فصوموا( إذا رأيتموه وحنن مل نره يصوم الناس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إذا ر 

والرسول صلى هللا عليه وسلم يعلم أن اجلو يكون غائماً أحياانً وصحوًا أحياانً وهلذا قال عمار بن 
اسم صلى هللا عليه وسلم( وقول املؤلف رمحه ايسر )من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب الق

بن ايسر وهو مرفوٌع حكماً كما هو اصطالح احملدثني ولكنه  هللا حيتمل أنه حمرم واستدل أبثر عمار



حممول على من صامه احتياطاً فإنه حيرم عليه لتعدي حدود هللا ألن الرسول إمنا أمر ابلصوم إذا رأيناه 
ع يف دين هللا وقد قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )هلك فإذا صامه قبل الرؤية فقد تنط

استقبال رمضان ابليوم واليومني لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يتقدمن  املتنطعون( وكذلك
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجالً كان يصوم صياماً فليصمه( هذا أيضاً من 

رمات فإذا بقي عن رمضان يوم أو يومان و )أو( هنا إما أن تكون للتنويع أو املكروهات وقيل من احمل
ا للشك فاليوم الثامن والعشرين حيتمل أنه قبل رمضان بيوم أويومني فيكون ابتداء النهي من للشك أم

مثانية وعشرين حيتمل أن يكون تسعة وعشرين وأن الليلة من رمضان فيكون هذا الرجل قد صام 
يث أن يكون احتياطاً لرمضان فيدخل يف عداد املتنطعني مث ذكر املؤلف رمحه هللا احلد صوماً حيتمل

 الثاين يف النهي عن الصيام من منتصف شعبان ومجع بينه وبني حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم
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يوٍم أو يومني أبن األول النهي عن الصيام من منتصف شعبان لألفضلية يعين ال تصم على وجه 
فعلى الكراهة  يومنياألفضلية وإن صمت فال شيء عليك وأما النهي عن تقدم رمضان بصوم يوٍم أو 

وذهب بعض العلماء إىل أنه على التحرمي وأن الصوم بعد منتصف شعبان وإىل أن يبقى على رمضان 
يوٌم أو يومان على سبيل الكراهة ألن حديث النهي عن الصوم من منتصف شعبان ورد بصيغة النهي 

أن النهي عن تقدم وهو  )إذا انتصف شعبان فال تصوموا( فعندان اآلن مجعان اجلمع األول للمؤلف
 رمضان بيوٍم أو يومني للكراهة واألمر ابإلمساك عن الصوم من منتصف شعبان لألفضلية.

الثاين أن النهي عن الصوم قبل رمضان بيوٍم أو يومني للتحرمي والنهي عن الصوم من منتصف شعبان 
حديث النهي عن صوم ث أن إىل أن يكون بينه وبني رمضان يوٌم أو يومان هذا للكراهة والقول الثال

رمضان عن الصوم بعد منتصف شعبان حديٌث شاذ فال عمل عليه فعلى هذا يكون الصوم مباحاً 
ويبقى على األصل وعلة كونه شاذًا أنه خمالٌف حلديث الصحيحني حديث أيب هريرة أن الرسول صلى 

مه أبكثر من ذلك ال ن تقدهللا عليه وسلم قال )ال تقدموا رمضان بصوم يوٍم أو يومني( فمفهومه أ
 أبس به فهذه أقواٌل ثالثة يف هذه املسألة.

السائل: عفى هللا عنكم كثريًا ما يرد عندان يف النصوص أن نقول إن هذا الفعل من العبادة جائٌز ال 
 مستحب مع أنه إن فعله يثاب عليها إذا أثيب أال تعد يف حقه هو أهنا مستحبًة؟

ىل من فعلها كالذي يعيد الصالة بعد وجود املاء وقد صالها ابلتيمم نة أو الشيخ: ال، يقال إتباع الس



 نقول األول أصاب السنة فهو أفضل من الذي صار له األجر مرتني.
السائل: من قام بصيام داود على الواقع وبدأ بيوم اخلميس سنقع يف النهي عن إفراد صيام مثاًل يوم 

 السبت؟
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ليل املنهي عنه أن ختصصه ابلصوم أما إذا كان هناك سبب مثل أن يكون الشيخ: حنن قلنا لكم قبل ق
كان بقي عليه من صيام ثالثة   اإلنسان ال يتفرغ إال يف يوم السبت أو اجلمعة أو كان هناك سبب أبن
 أايم من الشهر يوٌم واحد ومل يبق يف الشهر إال يوم السبت أو اجلمعة.

 عليه وسلم كان يصوم شعبان إال قلياًل هل يقوي السائل: حديث عائشة أن الرسول صلى هللا
 باب؟تضعيف حديث أيب هريرة ويرفع أمر الصيام بعد منتصف شعبان من جمرد اإلابحة إىل االستح

الشيخ: رمبا يستدل به لذلك ورمبا يقال إن هناك فرقاً بني أن يبتدئ الصيام من منتصف شعبان أو 
 ه فهو استمراٌر يف الصوم.أن يبدأه من أوله فإذا ابتدأه من أول

 السائل: ابرك هللا فيكم كيف اجلمع بني النهي عن صيام أايم العيد للكفار وبني صيام عاشوراء؟
و أن الرسول صام عاشوراء وأمر الناس بصيامه وقال لليهود حنن أحق مبوسى منكم الشيخ: اجلمع ه

 فهذا ثبت فيه النص فيتبع.
 

 فصلٌ 
عن فرٍض أو تطوع فإن صامهما فقد عصى ومل جيزائه عن فرض ملا روى  القارئ: وحيرم صوم العيدين

ن يومان هنى رسول هللا أبو عبيٍد موىل ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب فقال )هذا
صلى هللا عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم اآلخر أتكلون من نسككم( متفٌق 

 عليه.
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: هذا الفصل يف بيان ما حيرم صومه من أايم السنة فمنها العيدان عيد الفطر وعيد األضحى الشيخ
صوم العيدين عن فرٍض أو عن ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن صومهما وقوله رمحه هللا حيرم 



كونه ال   تطوع يعين عام فإن صامهما عصى ومل جيزائه أما كونه عاصياً فظاهر ألنه ارتكب النهي وأما
جيزائنه عن الفريضة فلقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد( أي 

عليه هني هللا ورسوله مث ذكر أثر عمر رضي هللا  مردود وهذا عمل عماًل ليس عليه أمر هللا ورسوله بل
م الفطر من الصوم ليكون عنه وبني أنه روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن صيام يو 

حاجزًا بيناً بني ما جيب صومه وما ال جيب ألنه لو وصل صيام رمضان بصيام يوم العيد مل يتبني الشهر 
م رمضان بصوم يوٍم أو يومني، أما الثاين فعلله أبنه يوٌم أنكل فيه من مما بعده وهو يشبه النهي عن تقد

مما يدل على وجوب األكل من األضحية ألنه إذا النسك ولو صام اإلنسان لفات هذا األمر وهذا 
حرم الصوم من أجل األكل دل ذلك أن األكل واجب وإليه ذهب الكثري من أهل العلم وبه نعرف 

الدراهم لألضحية يف أي مكان من العامل أهنم على خطأ ألهنم مل يقيموا هذه  أن أولئك الذين يرسلون
ن تكون يف البالد اإلسالمية كلها وألن الذين يرسلون هذه الشعرية العظيمة اليت تشوف الشارع إىل أ

الدراهم ليضحى هبا أمرهم مشكل من الذي يتوىل ذحبها؟ وهل يسمي أو ال يسمي؟ مث إذا اجتمعت 
رية فمن الذي يستطيع أن يشهد أبن أضحيته ذحبت يف أايم الذبح قد تكون من الزمحة دراهم كث

ح؟ مث لو فرض أهنا مل تكثر تلك الكثرة العظيمة فمن الذي يضمن والكثرة ال تذبح اال بعد أايم الذب
أن توجد املواشي يف ذلك املكان حىت تستوعب كل ما أرسل إليها لكن بعض الناس تكون عندهم 

بدون أتمل وبدون تعقل والشرع له نظر أن تكون األضاحى يف البيوت إظهارًا لشعائر هللا عز  عاطفة
 وجل.
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ال جيوز صيام أايم التشريق ملا روى نبيشة اهلذيل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القارئ: و 
 )أايم التشريق أايم أكٍل وشرب وذكٍر هلل عز وجل( رواه مسلم.

لشيخ: يعين كأن النيب عليه الصالة والسالم بنّي أن وضعها الشرعي أن تكون أايم أكل وشرب ا
اإلنسان على ذكر هللا عز وجل فهذا موضوع أايم التشريق وهي وذكٍر هلل واألكل والشرب يقوي 

يف  ثالثة أايم من بعد عيد األضحى أما رمضان فليس فيه أايم تشريق والتشريق هنا مبعىن وضع اللحم
الشمس وكانوا فيما سبق يشرحون اللحم ويضعون عليه امللح مث ينشرونه يف الشمس من أجل أن 

نة أو أقل أو أكثر حسب ما عندهم من اللحم املهم أن التشريق هو ييبس فيدخرونه عندهم كل الس
وضع اللحم يف الشمس مأخوذ من شروق الشمس حىت ييبس وُيكن ادخاره فهذه األايم ال جيوز 



مها ألهنا وضعت شرعاً لألكل والشرب والذكر والصوم ُينع من هذا األكل والشرب ويكسل صو 
 البدن عن ذكر هللا عز وجل.

ويف صيامها للفرض روايتان إحدامها حيرم هلذا احلديث والثانية جيوز ملا روي عن ابن عمر القارئ: 
 جيد اهلدي( رواه البخاري وقسنا وعائشة أهنما قاال )مل يرخص يف أايم التشريق أن يصمن إال ملن مل

 على صوم املتعة كل فرٍض ألنه يف معناه.

(3/250) 

 

صومها تطوعاً وهل جيوز أن تصام عن فريضة؟ يف ذلك قوالن ألهل الشيخ: إذًا أايم التشريق ال جيوز 
لكل فرض كالنذر مثاًل وقضاء  العلم وهذان القوالن إذا قلنا جبواز صومهما يف الفريضة فهل جيوز

رمضان أو خاصة فيمن مل جيد اهلدي ممن أحرم مبتعٍة أو قران ومل جيد اهلدي؟ حديث ابن عمر وعائشة 
على أنه مل يرخص يف صومها إال ملن مل جيد اهلدي ومعلوٌم أن التخصيص خيتص رضي هللا عنهم يدل 

رد بتحرمي صيام أايم التشريق مث جاء هذا ابلصورة اليت وقع فيها التخصيص وإذا قلنا إن النص و 
الرتخيص فيختص ابلصورة اليت فيها التخصيص وهي صيام من مل جيد اهلدي كما قالت عائشة وابن 

رجل حج متمتعاً أو حج قارانً فعليه هدي فإن مل جيد صام ثالثة أايٍم يف احلج وسبعًة عمر مثال ذلك 
وز صيام الفرض فيها يف غري من مل جيد هدي فهذا غري إذا رجع وأما قول املؤلف رمحه هللا إنه جي

ا صحيح والقياس مل يتم وذلك ألن الصيام عن دم املتعة خصه هللا تعاىل يف احلج وهذا مفقوٌد فيم
سواه من الفرض إذ أن ما سواه من الفرض ُيكن أن تصومه يف أي وقت لكن األايم الثالثة قال هللا 

َيامم َثالثَةِّ أَ  ( وأايم التشريق من أايم احلج فالصواب أنه حيرم صوم أايم التشريق تعاىل )َفصِّ ٍم يفِّ احْلَجِّّ ايَّ
صيام الثالثة اليت يف احلج وليس يف صيام  إال ملن مل جيد اهلدي وأيضاً شرط آخر ملن مل جيد اهلدي يف

م عرفة مث شرع السبعة فلو أن اإلنسان الذي مل جيد اهلدي صام الثالثة أايم قبل الطلوع يعين قبل يو 
يف صوم السبعة يف أايم التشريق فصومه حمرم وال يصح فمن مث نعلم أنه ال بد من قيدين أن يكون 

 القارنني والشرط الثاين أن تكون لألايم الثالثة اليت يف احلج.صومها ملن مل جيد هدي من املتمتعني و 
 

 فصلٌ 
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القارئ: ومن دخل يف صيام تطوٍع فله اخلروج منه وال قضاء عليه وعنه عليه القضاء ألهنا عبادٌة 
الت )قلت اي رسول هللا فلزمت ابلشروع كاحلج واألول املذهب ملا روت عائشة رضي هللا عنها ق

لنا هدية أو جاءان َزْور وقد خبأت لك شيئا قال ماهو؟ قلت حيس قال هاتيه فجئت فأكل أهديت 
مث قال قد كنت أصبحت صائما( رواه مسلم وألن كل صوٍم لو أمته كان تطوعا ال يلزمه إمتامه وإن 

 خرج منه مل يلزمه قضاؤه كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان.
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وم تطوع فهل له أن يفطر بال عذر أو ال جيوز إال بعذر؟ من العلماء من قال الشيخ: من شرع يف ص
)َوَأمتُِّّوا احْلَجَّ َواْلعمْمَرَة َّللَِِّّّ( وهذا األمر إنه ال جيوز إال بعذر قياساً على احلج والعمرة ألن هللا تعاىل قال 

اهلجرة ووجوب احلج إمنا   قبل أن ينزل فرض احلج ألنه كان يف غزوة احلديبية يف السنة السادسة من
كان يف التاسعة أو العاشرة فمن العلماء من قال كل عبادة ولو تطوعاً شرع فيها فإنه ال جيوز اخلروج 

لصواب أنه جيوز اخلروج من صوم التطوع بال عذر لكن يكره إال لغرٍض صحيح وقلنا منها إال بعذر وا
َلكمْم( وألن فيه عزوفاً عن إمتام العبادة وهروابً من إمتامها فال يكره ألن هللا تعاىل قال )َوال تـمْبطِّلموا َأْعَما

ث عائشة فلعل ينبغي لإلنسان أن خيرج حىت من النفل إال لسبٍب شرعي ولغرٍض صحيح وأما حدي
النيب صلى هللا عليه وسلم كان مشتهياً للطعام ويريد أن يعطي نفسه حظها وهلذا قال لقد كنت 

ياً ولكن لننظر هل القياس على احلج والعمرة صحيح؟ فإن قلنا إنه أصبحت صائماً صياماً شرع
)فلقد صحيح وقلنا جيب على من شرع يف تطوٍع أن يتمه وأجاب عن احلديث أبن معىن قوله 

أصبحت صائماً( أي صوماً لغوايً والصوم اللغوي مبعىن اإلمساك مطلقاً سواء كان عبادة أو غري 
ك أما احلج والعمرة فإن ما اختص بلزوم اإلمتام يف النفل ألهنما عبادة، اجلواب أننا ال نسلم ذل

عدول عنه يلزم اإلمتام يشبهان اجلهاد يف سبيل هللا واجلهاد يف سبيل هللا إذا شرع فيه ال جيوز له ال
َيْ  دِّيكمْم إِّىَل التـَّْهلمَكةِّ ويدل هلذا أن هللا تعاىل ذكر هذه اآلية بعد قوله )َوأَْنفِّقموا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َوال تـمْلقموا أبِّ

نِّنَي ) نموا إِّنَّ اَّللََّ حيمِّبُّ اْلممْحسِّ إشارٌة إىل أن احلج والعمرة ( َوَأمتُِّّوا احْلَجَّ َواْلعمْمَرَة َّللَِِّّّ( وهذا 195َوَأْحسِّ
من اجلهاد يف سبيل هللا ويؤيد ذلك ويرشحه حديث عائشة رضي هللا عنها قالت )اي رسول هللا هل 

 اء جهاد؟ قال عليهن جهاٌد ال قتال فيه احلجعلى النس
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والعمرة( وعلى هذا فال يصح قياس بقية العبادات على احلج والعمرة وأما احلديث فنقول محله على 
ن وهي أن احلقيقة حتمل على املعىن اللغوي خالف األصل وخالف القاعدة اليت اتفق عليها األصوليو 

 لسان الشارع من األلفاظ حيمل على احلقيقة الشرعية وال بد وهذا هو ما يقصده املتكلم فما جاء يف
 األصل وعليه يكون قول الرسول صلى هللا عليه )أصبحت صائماً( أي صياماً شرعياً.

عيد األضحى وأايم التشريق  السائل: رجل عليه صيام كفارة وتعمد أن يؤخر هذه الكفارة كي يتخللها
 تصرف هذا صحيح؟حىت يسرتيح بعض الشئ فهل ال

الشيخ: ال جيوز هذا فهذا من ابب التحيل على إسقاط واجب وهو التتابع وال حيل له ذلك وينبغي 
 إذا أفطر يوم العيد أو أايم التشريق ينبغي أن نلزمه ابالستئناف معاملًة له بنقيض قصده.

 يق إن وافقت عادة تصام كاثنني ومخيس هل تصام؟السائل: أايم التشر 
  ال يصوم أبد إال من مل جيد اهلدي من املتمتعني أو القارنني.الشيخ: ال

السائل: حديث أيب هريرة )أن عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل( قلنا إنه )يل( يعين أكثر موافقة 
سرّي على أحد أو ال يزور أحداً حىت ال اإلخالص هل نقول إن الصائم تطوع يعين األفضل أنه ال ي

 ينكشف أنه صائم؟يدعى إىل طعام ف
الشيخ: ينظر للمصلحة قد يكون أنه من املصلحة أن صائم التطوع يظهر صيامه ليقتدي به إخوانه 

وقد يكون من املصلحة أال يظهره واألصل يف العبادات كلها أن إخفاءها أوىل هذا األصل ما مل يوجد 
 يل.مصلحة أو دل

ا روي عن جويرية بنت احلارث أن النيب القارئ: وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب مل
صلى هللا عليه وسلم دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة فقال )أصميت أمس؟ قالت ال قال أتريدين 

 أن تصومي غدًا؟ قالت ال قال فأفطري( أخرجه البخاري ومسلم.
أبس به ألنه   واضح على أن صوم يوم السبت إذا ضم إليه غريه فإنه الالشيخ: يف هذا احلديث دليلٌ 

مكروه إفراده لكن نصصت على السبت ألن بعض اإلخوان من املعاصرين قال ال جيوز صومه مطلقاً 
 إال يف الفرض.
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القارئ: وسائر التطوعات من الصالة واالعتكاف وغريمها كالصوم إال احلج والعمرة وعنه أن الصالة 
الٍل وإحرام فأشبهت احلج ألن الصالة ذات إح أشد فال يقطعها ومال إليها أبو إسحق اجلوزجاين

واملذهب األول ألن ما جاز ترك مجيعه جاز ترك بعضه كالصدقة واحلج والعمرة خيالفان غريمها ألنه 
 ُيضي يف فاسدمها فال يصح القياس عليهما.

ا الشيخ: الصحيح أن الصالة وغريها سواء وأنه ال ينبغي اخلروج من التطوع إال لغرٍض صحيح وأم
 رف عن ربه عز وجل وقد شرع يف طاعته.بدون غرض فال ينص

القارئ: ومن دخل يف واجٍب كقضاٍء أو نذٍر غري معنٍي أو كفارة مل جيز له اخلروج منه ألنه تعني بدخوله 
 فيه فصار كاملتعني فإن خرج منه مل يلزمه أكثر مما كان عليه.
ه اخلروج منها واملعني من أو كفارة مل جيز ل الشيخ: من دخل يف واجب كقضاء رمضان ونذٍر غري معني

ابب أوىل نذٌر غري معني مثل أن يقول هلل علّي أن أصوم يوماً مث شرع يف الصوم نقول ال جيوز أن خترج 
منه ألن هذا واجب وقد شرعت فيه فيلزمك إمتامه وأما املعني فمثل أن يقول هلل علّي نذرأن أصوم 

ا ال حيل له أن يقطعه ألنه واجٌب من وجهني من صوم يوم االثنني هذيوم االثنني القادم فشرع يف ال
جهة التعيني ومن جهة الفرضية ألنه واجب عليه ابلنذر وكذلك أيضاً لو مل يبق من شعبان إال مبقدار 
ما عليه من رمضان السابق فهنا تكون أايم متعينة للقضاء فال جيوز اخلروج فإذا كان ال جيوز اخلروج 

 ىل.فاملضيق من ابب أو  يف املوسع
 

 فصل
َلةم اْلَقْدرِّ َخرْيٌ مِّْن أَْلفِّ َشْهٍر( وهي يف رمضان  القارئ: ويستحب حتري ليلة القدر لقول هللا تعاىل )لَيـْ

 ألن هللا تعاىل أخرب أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله يف شهر رمضان فيدل على أهنا يف رمضان.
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ليلة القدر يتحراها من أجل أن يقوم فيها لقول النيب صلى هللا عليه الشيخ: يقول يستحب حتري 
من ذنبه( فتختص ليلة القدر من  وعلى آله وسلم )من قام ليلة القدر إُياانً واحتساابً غفر له ما تقدم

العبادات ابلقيام وأما ما يفعله بعض الناس اآلن يف مكة أو قريباً من مكة أو بعيداً منها يتحروهنا 
اء العمرة فيها فهذا بدعة يكون اإلنسان إىل اإلمث أقرب منه إىل السالمة إذا تقصد تعيني هذه أبد

ة يضعها يف وقت مل يضعها الشرع فيه فهو مبتدع بصفة الليلة ألن أي إنسان يتعبد هلل تعاىل بعباد



على القيام فإن  العبادة وإذا كان الرسول عليه الصالة والسالم مل حيثنا على شٍئ يف ليلة القدر إال
النيب صلى هللا عليه وسلم مل يدع ألمته شيئاً يقرهبم إىل هللا إال دهلم عليه ولو كان غريها من األعمال 

ّياً( مث إن هذه الليلة مسيت الصاحلة يشرع ف يها لبينه الرسول عليه الصالة والسالم )َوَما َكاَن رَبَُّك َنسِّ
وإما ألنه يقدر فيها ما يكون يف تلك السنة لقول هللا تعاىل  ليلة القدر إما لشرفها وهي شريفة ال شك

من أمر هللا عز وجل وشؤونه  ( أي يفصل ويبني كل أمرٍ 4)فِّيَها يـمْفَرقم كملُّ َأْمٍر َحكِّيٍم( )الدخان:
سبحانه وتعاىل يف عباده )َحكِّيٍم( مبيٍن على احلكمة فهل ُيكن أن نقول إهنا مسيت ليلة القدر 

اً؟ نعم نقول مسيت ليلة القدر لشرفها وعلو قدرها ومسيت ليلة القدر ألنه يقدر فيها ما للوجهني مجيع
طعاً ودليل ذلك قول هللا يف القرآن الكرمي )إِّانَّ يكون يف تلك السنة وهي كما قال املؤلف يف رمضان ق

َلةِّ ا َلٍة ممَبارََكٍة( و )إِّانَّ أَنـَْزْلَناهم يفِّ لَيـْ َزْلَناهم يفِّ لَيـْ ْلَقْدرِّ( وقال )َشْهرم رََمَضاَن الَّذِّي أمْنزَِّل فِّيهِّ اْلقمْرآنم( أَنـْ
ء االستدالل املركب يعين أن فيؤخذ من جمموع الدليلني أهنا يف رمضان قطعاً وهذا يسميه العلما

احلكم يؤخذ من دليلني مركبني ونظري ذلك قول العلماء رمحهم هللا أقل مدة احلمل اليت يعيش فيها 
 تة أشهر إستدالاًل بقوله تعاىلبعد وضعه س
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)َومَحْلمهم َوفَِّصالمهم َثالثموَن َشْهراً( ويف آيٍة أخرى )َوفَِّصالمهم يفِّ َعاَمنْيِّ( وفصاله يعين انفصاله عن أمه ومتام 
بعض صارت النتيجة أن أقل احلمل ستة أشهر والفصال يف  رضاعه فإذا أضفت اآليتني بعضهما إىل

د كثريًا ومن ذلك أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال يف اخلروج عن عامني وهذا ير 
األئمة إنه ال جيوز )إال أن تروا كفرًا بواحاً عندكم فيه من هللا برهان( مث سألوه ملا ذكر أن بعض األئمة 

منابذهتم هي كذا قالوا )أفال ننابذهم؟ قال ال ما صلوا( فجعل املانع من قتاهلم و يكون فيه كذا و 
الصالة وهو مل جيز منابذهتم وقتاهلم إال ابلكفر البواح فينتج من هذا أن ترك الصالة كفر بواح وهذا 

اً ضعف حكٌم مركب من دليلني وله نظائر ملن أتمل فتبني هبذا أن ليلة القدر يف رمضان وبه يتبني أيض
أصل له ألنه معارٌض للقرآن الكرمي قول من يقول إن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان فإن هذا ال 

وما عارض القرآن فهو ابطل مث هل هي يف أول رمضان أو يف آخره؟ كان النيب عليه الصالة والسالم 
رأى يف املنام ما يدل  يعتكف العشر األول من رمضان حترايً لليلة القدر مث اعتكف العشر األوسط مث

 عليه وسلم ورأى أنه يسجد يف صبيحتها يف ماٍء وطني على أهنا يف العشر األواخر حني رآها صلى هللا
فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين فصلى النيب صلى هللا عليه وسلم الفجر يف الطني حىت رأوا 



ا يف العشر األواخر( فصارت اآلن يف على جبهته أثر املاء والطني مث قال )من كان متحريها فليتحره
سط وال تكون يف األول من الشهر بل تكون يف العشر األواخر منه العشر األواخر وال تكون يف األو 

مث إن مجاعة من الصحابة أمروا ليلة القدر أمروها يف السبع األواخر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 
فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر( لكن هذا )أرى رؤايكم قد تواطأت يف السبع األواخر 

تلك السنة فقط أما يف عموم السنوات فهي من ليلة إحدى وعشرين إىل آخر الشهر  احلديث خاٌص ب
 كل هذه الليايل تتحرى فيها
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والدليل على هذا أن النيب عليه الصالة والسالم بقي يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت مات 
ف مجيع العشر لكنها يعتكولو كانت احنصرت يف السبع األواخر ما كلف األمة وال كلف نفسه أن 

يف تلك السنة اليت رأوها يف السبع األواخر قال من كان متحريها يعين يف تلك السنة فليتحراها يف 
َلةم اْلَقْدرِّ َخرْيٌ مِّْن أَْلفِّ َشْهٍر( أواًل ليس لنا أن نسأل ملاذا خصت ألف  السبع األواخر، وقوله تعاىل )لَيـْ

ال مدخل للعقل فيه فال حيل لنا أن نسأل ملاذا اختصت  اداتشهر؟ ألن التقدير يف األجور والعب
بكوهنا خريًا من ألف شهر هذا علمه عند هللا وال جيوز السؤال عنه، واخلريية هنا هل هي يف العمل 

مبعىن أن العمل فيها يساوي العمل يف ألف شهر أو يف اخلري والربكة أو يف أي شيء؟ نقول هي خرٌي 
 هر.لف شمن كل خرٍي يكون يف أ

القارئ: وأرجأه الوتر من ليايل العشر األواخر لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )من كان متحريها 
 فليتحرها يف السبع األواخر( ويف لفظ )فاطلبوها يف العشر األواخر يف الوتر منها( متفٌق عليها.

 الشيخ: احلديث األول ذكران أنه يف سنٍة خاصة واحلديث الثاين عام.
وقال أيب بن كعب إهنا ليلة سبٍع وعشرين أخربان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنا ليلةم رئ: القا

صبيحتها تطلع الشمس ليس هلا شعاع وأمارهتا تطلع الشمس يف صبيحة يومها بيضاء ليس هلا شعاع 
 فعددان وحفظنا، هذا احلديث صحيح أخرجه مسلم إىل قوله ))شعاع(( فهذا أصح عالماهتا.

لكن لو قال قائل هذه العالمة ال تكون إال بعد انتهائها ألن هللا قال )َسالٌم هَِّي َحىتَّ َمْطَلعِّ  شيخ:ال
اْلَفْجرِّ( فما الفائدة أن يذكر لنا عالمة بعد فوات املعلم؟ نقول الفائدة أن اإلنسان يزداد سروراً 

نسان بعد فعله أصبت سيسر ل لإلواستبشاراً إذا كان وفق يف تلك الليلة للقيام وال شك أنه إذا قي
 وإذا قيل مل تصب فإنه ال يسر وفيه أيضاً عالمات أخرى ذكر منها ما أييت يف احلديث.
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القارئ: وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا ليلٌة بْلجة مْسحة ال حارٌة وال ابردة تطلع 
 الشمس صبيحتها بيضاء ال شعاع هلا من املسند.

البلج معروف هو ضياء الوجه يقال أبلج أي وجهه مضئ والسمحة واضحة  خ: )بلجة مسحة(الشي
يعين أهنا سهلة جيد اإلنسان فيها اطمئناانً وسروراً وانبساطاً وانشراح صدر هذا هو معناها وأما قوله 

 لكن لو وقعت يفال حارة وال ابردة هذا يف زمن يكون ما قبلها وما بعدها حاراً نسبياً أو ابرداً نسبياً 
الشتاء فستكون ابردة أو يف الصيف فستكون حارة لكن ابلنسبة ملا قبلها وما بعدها تكون يف زمن 

الشتاء أدفأ مما قبلها وبعدها ويف زمن الصيف أبرد مما قبلها وبعدها أما أن تكون كأنك يف وسط 
آله وسلم إذ لو   عليه وعلى الربيع وهي يف قلب الشتاء فأظن أن هذا ليس مرادًا لرسول هللا صلى هللا

كان مرادًا وبقيت الليايل العشرة كلها ابردة لكان لكانت ليلة القدر يف هذه السنة ال توجد إذا كانت  
كل الليايل ابردة بناًء على أن هذا هو حال اجلو معناها ما فيه فلو قلنا إهنا ال حارة وال ابردة وصار 

معناها لن توجد ليلة القدر وكذلك ابلعكس  ايل كلها ابردةوقت الشتاء يف قلب الشتاء وصارت اللي
إذا كان اجلو حارًا لكن أراد النيب وهللا أعلم أهنا ابلنسبة ملا قبلها يف زمن الشتاء تكون أدفأ ويف زمن 

 الصيف تكون أبرد هذا الظاهر وهللا أعلم إذا صح احلديث.
)قد أمريت هذه الليلة مث أنسيتها وسلم أنه قال  القارئ: وروى أبو سعيٍد عن رسول هللا صلى هللا عليه

وقد رأيتين أسجد يف صبيحتها يف ماٍء وطني( قال أبو سعيد فأمطرت تلك الليلة وكان املسجد على 
عريٍش فوكف املسجد فأبصرت عيناي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته 

 يه.شرين( متفٌق علوأنفه أثر املاء والطني من صبيحة إحدى وع
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الشيخ: هذا أيضاً مما يدل على أهنا يف العشر األواخر ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان معتكفاً 
ه خرج صلى هللا عليه وسلم فتالح العشر األوسط مث أرمي ليلة القدر لكنه أنسيها وسبب نسياهنا أن

ليه الصالة والسالم وكان هذا خريًا أن نسيها ألنه لو رجالن أي تنازعا يف أمٍر بينهما فنسيها النيب ع
عينها بليلة بعينها مل ينشط الناس على قيام العشر كلها ولقالوا نقتصر على هذه الليلة وملا عرف 



ليلة يسهل على كل أحد لكن قيام عشر ليال فيه صعوبة اإلنسان احلريص من غري احلريص ألن قيام 
 حريصاً على نيل األجر والثواب فكان يف هذا حكمة. ال أحد يصرب عليه إال من كان

 السائل: ليلة القدر هل هلا عالمات معينة للدخول يف ذات الليلة يف حني معني ابلليل؟
ح ما يذكر من انفتاح السماء أو ظهور الشيخ: كل الليلة من غروب الشمس إىل طلوع الفجر ومل يص

 ضوء.
ة القدر عالمة مثالً ظهرت الشمس بال شعاع فهل يكون السائل: إذا رأى األنسان يف صبيحة ليل

 هذا مسوغ ألن يتكاسل بقية األايم؟
الشيخ: هذا سؤال جيد يقول إذا عرف أن ليلة القدر قد مضت حني رأى الشمس بيضاء ليس هلا 

ن يدع هذا بقية العشر؟ ال أان أخشى أن حيرم األجر بتكاسله وأرجو أن يكون قيام شعاع فهل معناه أ
 لليايل بعدها كالتطوع بعد الفريضة يعين يكمل به أجر إدراكها.ا

 السائل: مباذا حيصل القيام؟
لتنا الشيخ: القيام حيصل مبا ذكره النيب عليه الصالة والسالم ملا قالوا اي رسول هللا لو نفلتنا بقية لي

ام يف أول الليل ويف قال )من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة( فنقول إذا قمت مع اإلم
 آخر الليل إن كان أييت يف آخر الليل حىت ينصرف فقد حصلت على األجر.
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فإن قال قائل ما تقولون فيما إذا كان املسجد فيه إمامان يتناوابن فهل جتعلون كل إماٍم صالته 
رف اإلمام مث جاء لليل وانصمنفردة عن اآلخر مبعىن أن من شهد الصالة مع اإلمام األول يف أول ا

الثاين يف آخر الليل فمن أدرك األول حىت انصرف فقد قام الليل كله ومن أدرك الثاين حىت انصرف 
فقد قام الليل كله؟ الظاهر ال ألن هذين اإلمامني قاما يف هذا املسجد ابلتناوب فهما كإماٍم واحد 

 له أجر.فال حيصل وعلى هذا فال بد من أن يقوم مع األول والثاين وإال 
 السائل: ختصيص ليلة السابع والعشرين إبحيائها فبعض انس حييون فقط ليلة السابع والعشرين؟

الشيخ: جيوز لإلنسان أن ال يقوم كل العشر ألن قيام العشر تطوع لكن قل هل يدرك ليلة القدر من 
رين غصت ة سبع وعشاقتصر على ليلة سبع وعشرين؟ ألن كثريًا من العامة اآلن إذا كانت ليل

املساجد هبم وقبلها وبعدها ال حيضر وال نصف الذين حضروا ليلة سبع وعشرين نقول هذا غلط أوالً 
الصحيح أن ليلة القدر تتنقل قد تكون هذا العام يف سبع وعشرين ويف العام التايل يف ثالث وعشرين 



قيام ليلة القدر أو ال  يريده يف واثنياً أن هذا الرجل ال يدري هل يصيب أو يدرك األجر الذي كان
 يدركه لكن يقع هذا من الكسل.

 السائل: هناك من يقول إن القيامني املتصلني يف ليلة واحدة هو بدعة وليس بسنة ما تعليقكم عليه؟
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الشيخ: الذين يقولون إن الفصل بني القيام األول والثاين وتبديل اإلمام األول ابلثاين بدعة عليهم 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى  الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا سئل قال )مثىن مثىنالدليل ألن 

واحدة فأوترت ما صلى( ومل يقيد أمته بشٍئ معني وكان السلف الصاحل يصلون أربعاً مث يسرتحيون مث 
يصلون أربعاً مث يسرتحيون مث يصلون ثالاثً فيمن يقتصر على إحدى عشرة، فالصحيح أنه ليس ببدعة 

احة الناس ألن الناس لو مجعت عليهم كل ن الذين يفعلون هذا ال يقصدون التعبد لكن يقصدون ر أل
الركعات لتعبوا وملوا وأما كون األئمة تتبادل فهذا يف نفسي منه شئ لكن ال أستطيع أن أقول هو 

حسن بدعة وأقول ما دام اإلمام قادراً ونشيطاً على أن يصلي يف أول الليل وآخره فهذا هو األ
 واألفضل.

َلةم ا ْلَقْدرِّ َخرْيٌ مِّْن أَْلفِّ َشْهٍر( فهل من يقوم ليلة القدر يف املسجد احلرام السائل: أحسن هللا إليكم )لَيـْ
 ستكون له خري من مائة ألف ليلة القدر يف أي مكان سواه؟

ل فمن الشيخ: العلماء يقولون رمحهم هللا إن األعمال الصلحة تضاعف يف كل مكاٍن وزماٍن فاض
ليلة قدر كما نقول يف اجلمعة من صلى مجعة فهو   صلى يف مكة ليلة القدر صار كمن صلى مائة ألف

 كمن صلى مائة ألف مجعة أو أفضل.
 السائل: هل جيوز ختم القرآن يف هذه الليلة الواحدة إن استطاع اإلنسان؟

ضل ما أرشد إليه النيب الشيخ: كان بعض السلف خيتم القرآن يف رمضان خاصة كل ليلة ولكن األف
 مه يف ثالثة أايم.صلى هللا عليه وسلم أنه خيت

القارئ: واحلديثان يدالن على أهنا تتنقل يف ليايل الوتر من العشر ألن كل واحٍد منهما يدل على 
 وجود عالمتها يف ليلة فينبغي أن جتهد يف ليايل الوتر من العشر كله.

 الشيخ: نسخة ابملخطوطة )يتهجد(.
ن عائشة أهنا قالت )ايرسول هللا إن وافقتها رئ: ويكثر من الدعاء لعله يوافقها ويدعو مبا روي عالقا

 فبم أدعو؟ قال قويل اللهم إنك عفٌو حتب العفو فاعفم عين( رواه الرتمذي وقال حديٌث صحيح.
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رن ابملغفرة صار يف الشيخ: العفوُّ من أمساء هللا عز وجل وهو املتجاوز عن سيئات عباده مث إن ق
اًل لرتك الواجب وفعل احملرم كما مقابل ترك الواجب واملغفرة يف مقابل احملرم وإن ذكر وحده صار شام

أن املغفرة إذا ذكرت وحدها مشلت النوعني مجيعاً لكن إذا قمران فالعفوُّ يف مقابل ترك الواجب والغفور 
د يف العمل الصاحل مث يطلب العفو وهذا غاية الذل يف مقابل فعل احملرم وانظر إىل كون اإلنسان جيته

 م اعف عنا.واالنكسار بني يدي هللا عز وجل الله
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 كتاب االعتكاف
القارئ: وهو لزم املسجد لطاعة هللا تعاىل وهو مستحب ملا روت عائشة رضي هللا عنها قالت )كان 

 تعاىل مث اعتكف أزواجه من بعده( متفٌق رسول هللا يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه هللا
عليه وليس بواجب ألن أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يفعلوه وال أمر به إال من أراده 

 وجيب ابلنذر لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من نذر أن يطيع هللا فليطعه( رواه البخاري.
قول هللا تعاىل عن ابراهيم )َما َهذِّهِّ التََّماثِّيلم الَّيتِّ ل الشيخ: االعتكاف يف اللغة معناه االلتزام للشئ

تمْم هَلَا َعاكِّفموَن( أي مالزمون هلا ويف الشرع لزوم املسجد لطاعة هللا ليس لزوم املسكن وال لزوم  أَنـْ
تمْم َعاكِّفموَن يفِّ  رموهمنَّ َوأَنـْ دِّ( وقوله الْ املكان لزوم املسجد لطاعة هللا لقول هللا تعاىل )َوال تـمَباشِّ َمَساجِّ

لطاعة هللا يعين ألجل أن يتعبد هلل عز وجل أما لو لزم املسجد يعين لشغل يف املسجد أو ما أشبه 
ذلك أو ألنه أريح له وأسكن فهذا ليس ابعتكاف أن يكون الزماً املسجد لطاعة هللا وبه نعرف أن ما 

ديث ورمبا يكون حديث لغٍو ال حليفعله بعض املعتكفني من اجتماع بعضهم إىل بعض وانشغاهلم اب
فائدة منه ورمبا يكون حديث هلٍو حمرم أن هذا ينايف املقصود من االعتكاف وظاهر كالم العلماء 

رمحهم هللا أن املعتكف ينبغي له أن يشتغل ابلعبادة القاصرة يعين مثل الصالة والذكر قراءة القرآن 
دة متعدية لكن قد يقال إنه إذا كان العلم ال حيصل باوما أشبه ذلك دون العلم واالستماع إليه ألنه ع

لك إال يف هذا الوقت فحضوره أوىل من االقتصار على العبادة القاصرة كما يوجد يف بعض احملالت 
يكون العامل مثاًل يف هذا املسجد وال حيصل للمعتكفني االنتفاع بعلمه إال يف هذا الوقت فهنا قد يقال 



ألن نفعه متعٍد أما إذا مل يكن هناك سبب يرجح جانب التعلم والتعليم ل إن االشتغال ابلعلم أفض
فاألفضل أن يقتصر على العبادة القاصرة مث ذكر املؤلف حكمه وأنه سنة وأنه ليس بواجب إال ابلنذر 

 وكل ما ذكره رمحه هللا فهو صحيح ومؤيٌد ابألدلة.
 

 فصلٌ 
 القارئ: ويصح من الرجال والنساء.

(3/264) 

 

: أما الرجال فمعروف والنساء لقول عائشة )مث اعتكف أزواجه من بعده( وأما منعه صلى هللا الشيخ
ء وخاف أن تكثر أخبية عليه وسلم من اعتكاف نسائه فإنه خرج ذات يوم فوجد فيه أخبية للنسا

النساء ألن نساؤه تسع معناه سيكون يف املسجد تسعة أخبية وهذا رمبا يضيق على الناس فأمر 
خبية أن تنقض وترك اإلعتكاف تلك السنة مث اعتكف العشر األول من شوال قضاًء ألنه صلى ابأل

حمله وهلذا ملا شغل عن  هللا عليه وسلم كان من عادته أنه إذا عمل عماًل أثبته ولو كان يف غري
لي كل الركعتني بعد الظهر ابلقوم الوافدين وقضاها بعد العصر أثبتها عليه الصالة والسالم وصار يص

 يوم ركعتني بعد العصر.
القارئ: وليس للمرأة أن تعتكف بغري إذن زوجها ألنه ُيلك استمتاعها فال متلك تفويته بغري إذنه 

سيده ألنه ُيلك نفعه فإن أذن هلما صح منهما ألن أزواج النيب وليس للعبد االعتكاف بغري إذن 
وعا فلهما إخراجهما منه وإن كان إبذهنما صلى هللا عليه وسلم كن يعتكفن إبذنه، وإن شرعا فيه تط

 ألنه ال يلزم ابلشروع فيه.
د يقال فيه الشيخ: لكن هذا الذي قاله املؤلف أهنما إذا شرعا فيه تطوعاً فللسيد والزوج إخراجهما ق

نظر ألن النفل ال يلزم ابلشروع فيه ابعتبار الفاعل أما ابعتبار اآلذن فقد يقال إن هذا من ابب 
لعهد والوفاء ابلوعد واجب ال سيما يف العبادة هو لو مل أيذن لكان أهون عليهما من أن الوعد وا

ز أن خيرج من النفل ابعتبار يرجع يف إذنه وهلذا يقال إن هذا التعليل فيه نظر ألن كون اإلنسان جيو 
نتصف الفاعل أما ابعتبار من أذن لغريه أن يفعل وقد علم أن االعتكاف يف مجيع العشر مث ملا ا

العشر قال اخرجوا هذا فيه نظر لكن لو أنه حني قال لزوجته اخرجي رأت من املصلحة أن خترج لئال 
 يقع يف قلبه شئ فهل هلا ذلك؟ نعم هلا ذلك.



كان منذورًا مأذوانً فيه مل جيز إخراجهما منه سواء كان معيناً أو مطلقا ألنه يتعني ابلشروع القارئ: وإن  
 لتحليل منه كالصوم.وجيب إمتامه فلم جيز ا
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 الشيخ: أان عندي ابملخطوطة )التحلل( نسخة.
القارئ: وإن كان النذر والدخول فيه بغري إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع 

 تفويت منافع مملوكٍة لغريمها فأشبه نذر عارية عبد غريه.فيه ألنه نذر يتضمن 
 

جه الداللة على التعريف الشرعي وهو لزوم املسجد لطاعة هللا بقوله تعاىل )َوال السائل: مل يتضح يل و 
دِّ(؟ تمْم َعاكِّفموَن يفِّ اْلَمَساجِّ رموهمنَّ َوأَنـْ  تـمَباشِّ

تمْم َعاكِّفم  دِّ( فجعل احلكم متعلٌق مبا يدع إذا عكفوا الشيخ: وجه الداللة أن هللا قال )َوأَنـْ وَن يفِّ اْلَمَساجِّ
نتفت األحكام يف اعتكاٍف ليس يف املسجد فمعناه أنه ليس بشرعي ألن االعتكاف يف املسجد وإذا ا

 الشرعي ال بد أن ترتتب أحكامه عليه.
تمْم َعاكِّفموَن يفِّ  رموهمنَّ َوأَنـْ دِّ( فإن كنتم عاكفون يف غري السائل: اي شيخ قيل إن اآلية )َوال تـمَباشِّ  اْلَمَساجِّ

 املساجد فلكم أن تباشروهن؟
رموهمنَّ( وهذا جممٌع عليه الشيخ: إذاً   املباشرة تنايف االعتكاف والدليل أن هللا هنى عن ذلك )َوال تـمَباشِّ

أن اجلماع يفسد االعتكاف وإذا انتفت األحكام الشرعية عن عمل دل على أنه ليس بشرعي فما 
لو كان  ه إذا صار اإلنسان عاكفاً يف بيته مثالً جيوز أن جيامع زوجته ما صار اعتكاف إذدام أن

 اعتكافاً شرعياً لرتتبت أحكامه عليه.
السائل: بعض طلبة العلم خاصة يف العشر األواخر يف مكة يفضل أن يسكن جبانب احلرم ويصلي 

 يف العشر األواخر؟ الصالة يف احلرم يقول ألنه إذا اعتكفت تكثر اخللطة خاصةً 
ب أن يعتكف لكثرة الفنت فأان أقول الشيخ: ال أبس يعين يقول بعض الناس يف املسجد احلرام ال حي

هذا ال يعتكف قد يكون االعتكاف يف حقه حمرماً إذا كان خيشى على نفسه الفتنة ألن بعض الناس 
 ما يستطيع أن جيابه األشياء هذه.
 ملسجد هل حيكم بني الناس يف املسجد؟السائل: إذا اعتكف القاضي يف ا

 الشيخ: نعم حيكم يف املسجد وال أبس.



 
 فصلٌ 
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القارئ: واملكاتب كاحلر يف االعتكاف ألنه ال حق للسيد يف نفعه ومن نصفه حٌر إن مل يكن بينهما 
ينهما مهاأيٌة فهو يف زمن سيده  مهاأية فهو كالقِّن لتعلق حق سيده بنفعه يف زمن اعتكافه وإن كان ب

 كالقِّن ويف زمن نفسه كاحلر لعدم حق السيد فيه.
بعضه حر وبعضه رقيق وهذه خمتلٌف يف إمكاهنا هل متكن أو ال؟ لكن  الشيخ: املبعض الذي

الصحيح أهنا ممكنة واملهاأية أن يقول لك يوم ويل يوم إذا كانوا أنصافاً لك يوم أنت حٌر فيه ويل يوم 
كانوا أرابعاً للسيد ربعه فللسيد يوم من أربعة املهم أنه يقال إذا كان بينهما مهاأية فله أن وإذا  
 ف يف الزمن الذي ُيلكه أي املبعض وال يعتكف يف الزمن الذي ُيلكه سيده إال إبذن السيد.يعتك

 
 فصلٌ 

ات( وألنه عبادٌة حمضٌة القارئ: وال يصح إال بنية لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إمنا األعمال ابلني
وإن نوى اخلروج منه  فأشبه الصوم وإن كان فرضاً لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض

ففيه وجهان أحدمها يبطل كما لو قطع نية الصوم والثاين ال يبطل ألنه قربٌة تتعلق مبكان فال خيرج 
 منها بنية اخلروج كاحلج.

دًا والصواب أنه إذا نوى اخلروج انقطع االعتكاف إذا نوى اخلروج الشيخ: القياس الثاين ضعيف ج
ى اخلروج بال موجب فإنه ال يبطل حىت خيرج والفرق إذا نوى اخلروج مبعىن أنه نوى أن يبطله ال إذا نو 

أي قطع االعتكاف انقطع ولو كان يف املسجد وأما إذا نوى اخلروج بغري سبٍب يقتضيه فإن 
 خيرج كالصائم إن نوى قطع الصوم فإنه ينقطع وإن نوى أن أيكل فإنه ال االعتكاف ال ينقطع حىت

 ينقطع حىت أيكل.
 

 فصلٌ 
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القارئ: ويصح بغري صوم وعنه ال يصح إال به ملا روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف يف 
ود واملذهب األول ملا اجلاهلية فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال )اعتكف وصم( رواه أبو دا

ل النيب صلى روي عن عمر أنه قال )اي رسول هللا إين نذرت أن أعتكف ليلًة يف املسجد احلرام فقا
هللا عليه وسلم أوفِّ بنذرك( متفٌق عليه ولو كان الصوم شرطاً مل يصح يف الليل منفردا وألن كل عبادٍة 

صوم ليجمع بني العبادتني وخيرج من صح بعضها بغري صوم صح مجيعها بغريه كاحلج واألفضل ال
يصح أقل من زمٍن يصح اخلالف فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلٍة وبعض يوم وعلى األخرى ال 

 فيه الصوم وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه ألنه صفة مقصودٌة يف االعتكاف فلزم ابلنذر كالتتابع.
ال ال اعتكاف إال بصوم ومنهم من قال الشيخ: هذه املسألة فيها خالف بني العلماء منهم من ق

ذا من جهة التعليل ومن يصح بال صوم ألهنما عباداتن منفرداتن كل واحدة منفردة عن األخرى ه
جهة الدليل حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة فقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )أوف 

وهو مل ينذر إال اإلعتكاف وأما اجلواب بنذرك( وعمر مل يقل أن أعتكف وأصوم قال )أوف بنذرك( 
قد ورد حديث بلفٍظ عن قوله )اعتكف وصم( إن صح احلديث فهذا على سبيل االستحباب لكن 

آخر )ال اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة( وهلذا اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ى احلديث الذي ذكره املؤلف وعلى حديث )ال رمحه هللا أنه ال يصح االعتكاف إال بصوم بناًء عل

 اعتكاف إال بصوم(.
ء ويعتكفون فيها فإذا خرجوا خيربون أبخبار الغيب يقولون الساائل: بعض الناس يبنون بيواتً يف الفضا

 حيصل كذا يف وقت كذا ما حكم هؤالء هل جتوز الصالة خلف هؤالء؟
الغيب كافر وكل إنسان يدعي علم الغيب الشيخ: ال تصح الصالة خلفهم ألن الذي يدعي علم 

د كفر مبا أنزل على حممد فهو كافر وإذا كان من أتى الكاهن فصدقه مبا يدعي من علم الغيب فق
 والكاهن من ابب أوىل.
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 السائل: هل الصحيح أن كالمها جائز أقصد االعتكاف بصوم أو بغري صوم؟
الشيخ: نعم هو جائز لكن االعتكاف املشروع الذي يطلب من اإلنسان أن يفعله هو االعتكاف يف 

عليه الصالة والسالم يعتكف يف شوال ملا  العشر األواخر وهذا ال ُيكن إال بصوم وأما كون الرسول



 ترك االعتكاف يف العشر األواخر فهذا قضاٌء العتكاٍف كان من املفروض أن يكون بصوم.
سائل: لو اعتكف ليلة واحدة من ليايل العشر فهل يكون هذا االعتكاف مشروع وجائز أم جائز ال

 فقط؟
بعض العشر هل يكون هذا االعتكاف الشيخ: وهللا أان يف شك من كون اإلنسان يقتصر على 

مشروعاً أم ال؟ ألن االعتكاف الذي حصل من النيب صلى هللا عليه وسلم والذي سنَّه لألمة أن 
 كف مجيع العشر حترايً لليلة القدر.يعت
 

 فصلٌ 
تمْم َعاكِّفموَن يفِّ اْلمَ  دِّ( وال القارئ: وال يصح من رجٍل وال امرأٍة إال يف املسجد لقول هللا تعاىل )َوأَنـْ َساجِّ

يصح من الرجل إال يف مسجٍد تقام فيه اجلماعة ألهنا واجبٌة عليه فال جيوز تركها وال كثرة اخلروج 
 رز منه واألفضل أن يعتكف يف اجلامع ألن ثواب اجلماعة فيه أكثر.الذي ُيكن التح
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مساجد الدنيا يف  الشيخ: وظاهر كالم املؤلف بل صرحيه أن االعتكاف جيزيء يف كل مسجد من
 بن مسعود وقال قوٌم مشارق األرض ومغارهبا وأما ما روي عن حذيفة رضي هللا عنه أنه أتى عبد هللا

عكوٌف بني دارك ودار أيب موسى وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )ال اعتكاف إال يف املساجد 
بوا وأخطأت فعلل روايته رضي الثالثة( فقد قال له عبد هللا بن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصا
ا ونسيت واألمر احلكمي لعلهم هللا عنه أبمرين أمر حديثي وأمر حكمي األمر احلديثي لعلهم حفظو 

أصابوا وأخطأت كيف ذلك؟ يعين على فرض أنك مل تنس ما حفظت يكون املراد ابلنفي هنا نفي 
ن متسك هبذا احلديث وقال إنه الكمال فيكونون هم مصيبني وحذيفة خمطئ وهبذا نعرف أنه الوجه مل

تمْم َعاكِّفموَن يفِّ ال يصح االعتكاف إال يف املساجد الثالثة مث نقول كيف يقول ال رب عز وجل )َوأَنـْ
دِّ( خياطب به األمة كلها وأييت بصيغة منتهى اجلموع مث نقول ال يصح إال يف ثالثة مساجد ال  اْلَمَساجِّ

األمة من عباد هللا؟ هذا بعيد جدًا ومحل النص على األمر  يتمكن منها إال أقل من واحد ابأللف من
عايب االستدالل وهلذا قلنا فيمن قال يف حديث عائشة )من مات النادر دون األمر الكثري هذا من م

وعليه صياٌم صام عنه وليه( قلنا من محله على النذر فقد أبعد الصواب ألن النذر ابعتبار قضاء صوم 
 فكيف حيمل على أمر قليل جدًا ويرتك ما هو األكثر؟ هذا من اخلطأ يف رمضان اندر وقليل جداً 



االعتكاف جائٌز يف كل مسجد لكن ال شك أنه إذا كان يف املساجد الثالثة االستدالل فالصواب أن 
اليت تقصد وتشد الرحال إليها ال شك أنه أفضل وال أحد يعارض يف ذلك حىت لو كان اإلنسان يف 

ف يف مسجدي أو أعتكف يف املسجد احلرام؟ قلنا يف املسجد احلرام إال إذا مكة وقال هل أعتك
ثر خشوعه يف مسجده وإقباله على هللا عز وجل ويسلم من الضوضاء ترتب على ذلك إنه يك

ومشاهدة من يكونون خطراً يف مشاهدته إايهم فهنا نقول مسجدك أفضل يعين مثاًل واحد يف مكة 
 قال إذا اعتكفت يف مسجد
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احلي فهو أخشع يل وأكثر عبادة وأسلم من الفنت فهل أعتكف فيه أو يف املسجد احلرام؟ نقول 
اة من الفضيلة املتعلقة بزماهنا اعتكف فيه نقول ابألول ألن الفضيلة املتعلقة بذات العبادة أوىل ابملراع

 أو مكاهنا.
 عة عليها.القارئ: ويصح من املرأة يف مجيع املساجد لعدم وجوب اجلما

الشيخ: املرأة ال تعتكف يف بيتها ال بد أن تعتكف يف املسجد أما الرجل فال بد أن يكون املسجد 
ن املرأة ال تلزمها اجلماعة فأي مسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه اجلماعة والفرق بينه وبني املرأة أ

ه أما الرجل فال بد أن يكون يف أعد للصالة فيه وإن كانت ال تقام فيه اجلماعة فلها أن تعتكف في
مسجٍد تقام فيه اجلماعة ألنه لو مل يكن كذلك للزم من اعتكافه إما ترك اجلماعة وإما كثرة الرتداد إىل 

مع فيه مث إن هذه ا الطالقات من كالم العلماء يف أن املرأة تعتكف نقول ما مل يلزم املسجد الذي جيم
 تعتكف بدليل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر من ذلك حمذور فإن لزم من ذلك حمذور فال

بنقض األبنية اليت بنتها زوجاته خوفاً من التفاخر فإذا كان الرسول عليه الصالة والسالم منع النساء 
ضربن األبنية خوفاً من التفاخر املذموم شرعاً فكذلك لو خيف من املرأة إذا  من االعتكاف بعد أن

أن تفتنت هي أو يفتنت هبا قلنا ال تعتكف وعلى هذا فإن يف املسجد  اعتكفت يف املسجد احملذور
احلرام يوجد نساٌء يعتكفن لكن يلزم من هذا أن املرأة تكون انئمة والرجال ُيرون منها ُييناً ومشااًل 

رمبا إذا انمت تتكشف فيحصل من هذا حمذور فيقال احلمد هلل االعتكاف سنة وإذا لزم منه حمذور و 
 سن.فإنه ال ي
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القارئ: ومن نذر االعتكاف يف مسجٍد بعينه جاز االعتكاف يف غريه ألن هللا تعاىل مل يعني ألداء 
ى هللا عليه وسلم )ال تشدُّ الفرض موضعا فلم يتعني ابلنذر إال املساجد اليت قال رسول هللا صل

قصى( متفٌق عليه فإهنا تتعني الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األ
ابلنذر فإن نذر االعتكاف يف املسجد احلرام مل جيزئه اإلعتكاف يف غريه ألنه أفضلها وإن نذره يف 

ملسجد احلرام لفضله عليه ومل جيز يف املسجد مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم جاز أن يعتكف يف ا
قصى جاز له االعتكاف فيهما ألهنما أفضل األقصى ألنه مفضول وإن نذر االعتكاف يف املسجد األ

منه بدليل قول النيب صلى هللا عليه وسلم )صالٌة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالٍة فيما سواه 
" عن رجاٍل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أن إال املسجد احلرام( رواه مسلم، ويف "املسند
صلني يف بيت املقدس فقال النيب صلى هللا عليه وسلم رجاًل قال يوم الفتح اي نيب هللا إين نذرت أل

 )والذي بعث حممدًا ابحلق لو صليت ههنا لقضى عنك ذلك كل صالٍة يف بيت املقدس(.
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الشيخ: تبني اآلن أنه ال بد أن يكون االعتكاف يف مسجد واستدل املؤلف رمحه هللا بقوله تعاىل 
تمْم َعاكِّفموَن يفِّ اْلَمسَ  دِّ( وسبق بيان وجه االستدالل)َوأَنـْ وهل يشرتط أن يكون أحد املساجد  اجِّ

الثالثة؟ قلنا ال يشرتط وبينا ضعف االستدالل حبديث حذيفة رضي هللا عنه وأن ابن مسعود رضي هللا 
عنه أعله بنسيان حذيفة أو خطئه ولكن هذه املساجد غري املساجد الثالثة إذا كان من رجل فال بد 

ن كان من أنثى فإنه ال يشرتط ذلك لعدم وجوب مما تقام فيه اجلماعة كل وقت وإ أن يكون املسجد
اجلماعة عليها وظاهر كالم املؤلف أنه يصح أن تعتكف األنثى يف مصالها يف البيت ألنه مل يستثن 
ولكن الصحيح إن كان هذا مراد املؤلف فإنه ال يصح أن تعتكف يف مصلى بيتها ألنه ال يسمى 

الها يف بيتها ليس مبسجد وإن كان بعض الفقهاء املؤلف خيرج من ذلك فيقول إن مص مسجدًا ولعل
 استثىن مسجد بيتها لكن ليس مبسجد.

البحث الثالث هل املساجد سواء ابلنسبة للرجل؟ نقول إن ختلل اعتكافه مجعة فاألفضل يف مسجد 
رتك ة ألنه إما أن يبقى يف معتكفه فياجلامع لئال حيتاج إىل اخلروج إىل صالة اجلمعة أو ترك صالة اجلمع

 صالة اجلمعة أو خيرج إىل اجلمعة فيغادر معتكفه.
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رابعاً إذا نذر االعتكاف يف مسجد غري املساجد الثالثة فهل يلزمه؟ ظاهر كالم املؤلف أنه ال يلزمه 
ني ومعىن يتميز مبيزة أي يزة فإنه يتعولو متيز الذي نذر االعتكاف فيه مبيزة والصواب أنه إذا متيز مب

بفضيلة فإنه يتعني وال جيوز أن يعتكف يف غريه مثل أن يتميز بكثرة اجلماعة فإن هذا أمٌر مقصود 
للشرع كلما كانت اجلماعة أكثر فهي أفضل أو يتميز بكونه أقدم ألن القدم ميزة وفضيلة ألن القدمي  

مسجد جامع فال يتحول إىل مسجٍد ال تقام يتميز بكونه  كثرت فيه العبادة والتعبد هلل عز وجل أو
فيه اجلمعة ألن مسجد اجلامع أفضل فاملهم أنه إذا نذر االعتكاف يف مسجٍد سوى املساجد الثالثة 
فإن مل يتميز بشيء أو انتقل عما مل يتميز إىل ما متيز فهذا ال أبس به وأما أن ينتقل من متميز إىل ما 

 دونه فهذا ال جيوز.
إذا نذر االعتكاف يف املساجد الثالثة فاملساجد الثالثة أفضلها املسجد احلرام مث البحث اخلامس 

املسجد النبوي مث املسجد األقصى فإن عني األفضل مل جيز فيما دونه وإن عني املفضول أجزأ فيما 
سجد احلرام فوقه فإذا نذر أن يعتكف يف املسجد األقصى جاز أن يعتكف يف املسجد النبوي ويف امل

ذا نذر يف املسجد النبوي جاز يف املسجد احلرام فقط وإذا نذر يف املسجد احلرام مل جيز يف غريه وإ
 ألنه أفضل املساجد الثالثة.

 
 فصلٌ 

القارئ: فإن عني بنذره زمناً تعني ولزمه أن يعتكف فيه ألن هللا تعاىل عني لعباده زمناً فتعني ابلنذرفإن 
ل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين وخيرج منه واخر لزمه دخو نذر اعتكاف العشر األ

بعد غروب مشس الشهر ألن ذلك هو العشر اتماً كان الشهر أو انقصا وعنه أنه يدخل معتكفه إذا 
صلى الصبح ملا روت عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم )كان يصلي الصبح مث يدخل معتكفه( 

 متفٌق عليه.
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األول أنه إذا نذر العشر فإهنا تدخل بغروب الشمس يوم عشرين فيكون ليلة  الشيخ: الصواب
 ُيكن أن تكون إحدى وعشرين موجودًا يف املسجد ألن ليلة إحدى وعشرين هي إحدى الليايل اليت

فيها ليلة القدر وأما حديث عائشة فجمع العلماء بينه وبني دخوله قبل غروب الشمس أبن هذا 
ينقطع به عن الناس مثل أن يكون قد حتجر حجرة يف املسجد أو ما أشبه  املعتكف اخلاص الذي

وعشرين ذلك وهذا اجلمع حسن ألنه ال شك أن العشر األواخر تدخل بغروب الشمس ليلة إحدى 
 أي يوم عشرين.

 السائل: إذا بمين املسجد ولكن مل تصل فيه اجلماعة الصالحات هل جيوز فيه االعتكاف؟
سجد ولكن مل يصل فيه بعد النتظار بعض االصالحات فهل يصح فيه االعتكاف؟ الشيخ: إذا بين امل

 فوا فيه فال أبس.نقول يصح ولكن تبقى عندان مسألة وهي صالة اجلماعة وإذا كانوا مجاعة واعتك
 السائل: االنتقال من مسجد إىل ما ُياثله بعد أن نذر أن يعتكف يف األول ما حكمه؟

ُياثله ال أبس به لكن األفضل أال ينتقل ألنه ليس له خصوصية تتعلق الشيخ: االنتقال إىل ما 
 ابالعتكاف وال يتعني ابلتعيني.

انقصا لزمه قضاء ليلٍة عن العاشرة ألنه صرح القارئ: وإن نذر عشر لياٍل من الشهر فخرج الشهر 
 بذلك.

نا مل تكن عشراً من الشيخ: كالم املؤلف هذا يقال يف مناقشته إن الرجل عني عشرًا من رمضان وه
رمضان بل هي تسع مث إن غالب الناس يرون العشر يعين ما بدأ من ليلة إحدى وعشرين سواء نقص 

لقضاء ال سيما إن كان نذره يف يوم عشرين مثاًل أما لو كان الشهر أم كمل فالصواب أنه ال يلزمه ا
تاط ويعتكف قبل أن تدخل نذره قبل العشرين فيحتمل أن يقال إن هذا الرجل معه إمكانية أن حي

 العشرة األخرية.
القارئ: وإن نذر اعتكاف شهٍر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله وخيرج منه 

 خره اتماً كان الشهر أو انقصا ألن ذلك هو الشهر.بعد غروهبا من آ
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اعتكاف ثالثني يوماً ابلعدد ألن وإن نذر اعتكاف شهٍر مطلٍق خري بني اعتكاف ما بني هاللني وبني 
إىل التتابع ألن الشهر إبطالقه شهر العدد ثالثون يوما ويلزمه التتابع ألن الشهر إبطالقه ينصرف 

ينصرف إىل التتابع فلزمه كما لو نذر يوما وفيه وجٌه آخر ال يلزمه التتابع ألنه معىًن يصح فيه التفريق 



لو نذر اعتكاف ثالثني يوما ويدخل يف نذره الليل والنهار ألن فلم جيب التتابع فيه مبطلق النذر كما 
ثالثني يوماً مل يلزمه التتابع ألن األايم املطلقة توجد بدون تتابع الشهر عبارٌة عنهما وإن نذر اعتكاف 

والنذر يقتضي ما تناوله لفظه وقال القاضي يلزمه التتابع ملا ذكران يف الشهر فعلى قوله تدخل الليايل 
نذره وعلى األول ال تدخل الليايل إال أن ينويها أو يشرتطها بلفظه ألن اليوم اسم لبياض النهار يف 
لتثنية واجلمع تكراٌر للواحد فإن شرط التتابع لزمه ودخل يف نذره الليايل اليت يف خلل األايم وكذلك وا

يف خلل نذره املتتابع فلزمه   لو نذر الليايل متتابعًة دخل يف نذره األايم اليت يف خللها ألن ذلك يدخل
 كأايم العشر.
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الشيخ: هذه املسألة ال بد فيها من توضيح إذا نذر شهراً معيناً لزمه التتابع ضرورة أن الشهر املعني 
تابع وجه ذلك ضرورة أن الشهر املعني متتابع فإذا قال هلل علّي نذٌر أن أعتكف شهر شعبان لزمه الت

ثني يوماً مل يلزمه التتابع وإن نذر شهراً وأطلق ففي ذلك تفصيل على القول متتابع وإن نذر ثال
الراجح خالفاً ملا يفيده كالم املؤلف إن نذر شهراً مطلقاً قال هلل علّي نذٌر أن أعتكف شهراً، نقول 

ان يته وإن قال ال فينظر أيضاً هل شرط التتابع أم ال؟ إن كهل نويت أنه متتابع؟ إن قال نعم فعلى ن
شرط لزمه التتابع وإن كان مل يشرتط ومل ينو مل يلزمه التتابع؟ ألن الشهر يطلق على الشهر املعني 

الذي هو متتابع ويطلق على ثالثني يوماً فال يلزمه، وأما الشهر املطلق فالصحيح أن الشهر املطلق ال 
عني الشهر لزمه التتابع بع وهذا هو املشهور من املذهب ومثله لو نذر صوم شهر إن يلزم فيه التتا

 وإن قال شهرًا ونوى متتابعاً أو قيده ابلتتابع لزمه التتابع وإن قال شهرًا وأطلق مل يلزمه التتابع.
س القارئ: وإن نذر اعتكاف يوٍم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر، وخيرج منه بعد مغيب الشم

اليوم اسٌم للكامل املتتابع فإن قال هلل علّي  ليستويف اليوم يقينا وال جيوز تفريق ذلك يف ساعات ألن
أن أعتكف أايم هذا الشهر أو لياليه أو شهرًا ابلليل أو ابلنهار لزمه ما نذر ومل يدخل فيه ما سواه 

يناً متتابعاً ففاته لزمه قضاؤه متتابعا ألنه إمنا يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ، وإن نذر اعتكافاً مع
ٌة فيه فلم جيز اإلخالل هبا يف القضاء وإن مل يقل متتابعا ففيه وجهان أحدمها يلزمه ألن التتابع صف

التتابع ألن األداء متتابٌع فأشبه ما لو تلفظ ابلتتابع والثاين ال يلزمه ألن التتابع يف األداء حصل 
يف األداء مل  م جيب يف القضاء كقضاء رمضان فإن مل يكن التتابع واجباً ضرورة التعيني ال من نذره فل

 جيب يف القضاء بطريق األوىل.
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الشيخ: هذه املسائل اليت ذكرها رمحه هللا يف النذر احلقيقة أن وقوعها قد يكون اندرًا أو وقوع بعضها 
 ُيكن أن تقع ولو بعيدة ملا يف ذلك من قد يكون اندرًا لكن العلماء رمحهم هللا يذكرون املسائل اليت

لى استنتاج األحكام ومعرفتها ولعل صورًة تظن أهنا ال تقع أو بعيدًة أن تقع ولكن مترين الطالب ع
 تقع.

 السائل: أحسن هللا إليك لو نذر أن يصوم شهرًا هل يصوم تسعاً وعشرين أو ثالثني؟
ل شهراً ودخل من أول يوم من الشهر على أنه الشيخ: إذا نوى شهرًا معيناً فعلى ما كان وإن قا

لشهر فهو على عدد الشهر سواء كان تسعاً وعشرين أم ثالثني وأما إذا نوى شهراً سيكمل هذا ا
 ودخل من أثناء الشهر فيكمل ثالثني.

السائل: أحسن هللا إليكم املرأة إذا نذرت أن تعتكف العشر األواخر من رمضان وحاضت يف بعض 
 هرت فإذا طهرت هل يلزمها إكمال ما بقي من أايم؟األايم مث ط

يلزمها إكمال ما بقي مادامت ابقية ويلزمها التتابع من رمضان وأما القضاء فال وإذا كان  الشيخ:
النذر هذا قصدها أن تقيم اعتكاف التطوع فهو إذاً قضاء العشر األواخر فات وقته ال يلزمها 

 والصيام ال بد أن تقضيه.
 

 فصلٌ 
ا روت عائشة رضي هللا عنها قالت )كان ئ: وال جيوز اخلروج من املسجد إال ملا ال بد له منه ملالقار 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اعتكف يدين إيّل رأسه فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة 
أو مشروٍب  اإلنسان( متفٌق عليه وال خالف يف جواز اخلروج حلاجة اإلنسان وإن احتاج إىل مأكولٍ 

مما ال بد له منه وإن حضرت اجلمعة وهو يف غري موضعها وليس له من أيتيه به فله اخلروج إليه ألنه 
فله اخلروج إليها ألهنا واجبٌة أبصل الشرع فلم جيز تركها ابالعتكاف كالوضوء وإن دعي إىل إقامة 

فعليه اخلروج لذلك ألن وجوبه شهادٍة تعينت عليه أو صالة جنازٍة تعينت عليه أو دفنها أو محلها 
طل اعتكافه بشٍئ من هذا ما مل يطل الزمان ألنه خروٌج يسرٌي مباٌح فلم آكد لكونه حق آدمي وال يب

 يبطل به االعتكاف كحاجة اإلنسان.
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الشيخ: يقول املؤلف ال جيوز اخلروج من املسجد إال ملا ال بد منه واستدل لذلك أبن النيب صلى هللا 
رتجله وهو يف املسجد وكان ال أسه فعليه وسلم كان إذا اعتكف يدين إىل عائشة رضي هللا عنها ر 

يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان متفٌق عليه ففي هذا احلديث دليل على أن املرأة يستخدمها الزوج 
ابملعروف ألن النيب صلى هللا عليه وسلم يستخدم عائشة يف ترجيل رأسه وفيه أيضاً دليل على أنه إذا 

هللا عليه وسلم خيرج رأسه إىل عائشة وهي يف صلى  خرج بعض املعتكف ال يبطل اعتكافه ألن النيب
احلجرة وهو يف املسجد وفيه أيضا جواز خروج املعتكف حلاجة اإلنسان واحلاجة إما لداخل وإما 

خلارج فحاجته للداخل كاحتياجه لألكل والشرب وتدفئة اجلسم أو ختفيف الثياب إذا كانت حرًا أو 
ئط يعين هذه حاجة بل شبه ضرورة وأما الريح إن قلنا الغا ما أشبه ذلك وحاجته للخارج كالبول أو

خيرج فهذا خالف ظاهر احلديث وإن قلنا ال خيرج لزم من هذا أن حيدث يف املسجد ابلريح ألن 
اإلنسان املصاب بكثرة الرايح يكون مشقة حبس الريح مثل مشقة حبس البول أو الغائط فمن 

سجد بدليل قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف منتظر  املالعلماء من يقول ال أبس إبخراج الريح يف
الصالة )إنه ال يزال يف صالة ما مل حيدث أو خيرج من املسجد( وعندي يف هذا االستدالل هبذا 

احلديث نظر ألن انقطاع كونه يف صالة ابلريح يدل على أن هذا من ابب العقوبة وال عقوبة على 
تتأذى به املالئكة ألنه يتأذى به اإلنسان وقد قال النيب صلى  د مماجائز مث إن إخراج الريح يف املسج

هللا عليه وسلم )إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنسان( والصحيح أن إخراح الريح من الدبر يف 
املسجد دائٌر بني الكراهة والتحرمي وأما اإلابحة فال وعلى هذا نقول اخرج من ابب املسجد يعين 

 ارجع وقوله رمحه هللا إن حضرت اجلمعة وهو يف غري موضعها يعين وهو ممن تلزمه ريح مثحىت تزول ال
 اجلمعة فإنه جيب أن خيرج هلا ألن هذا مما ال بد منه شرعاً فكما أنه خيرج ملا ال بد منه حساً 
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ذر يف ترك اجلمعة ملرضه فليخرج ملا ال بد منه شرعاً وقولنا وهو من أهلها احرتازاً مما إذا كان مريضاً يع
نت معتكفة يف املسجد فإهنا ال خترج إىل اجلمعة فإنه ال يلزمه احلضور وكذلك احرتازًا من املرأة إذا كا

ألهنا ليست من أهلها وكذلك قول املؤلف رمحه هللا إذا دعي إلقامة شهادة تعينت عليه أو حضور 
اخلالصة أنه إذا خرج لواجٍب شرعي فخروجه جنازة تعني عليه حضورها أو ما أشبه ذلك فهذا جيوز و 

لزمان فيه نظر والصواب أنه ال يبطل اعتكافه ولو طال الزمان جائز لكن تقييده ذلك مبا إذا مل يطل ا



ما دام خروجه بقدر احلاجة ألن دفن اجلنازة ومحلها رمبا يستغرق وقتاً طوياًل فالصواب أن املسألة 
 قدر احلاجة.ليست مقدرة بطول الزمن وقربه بل ب

 
 فصلٌ 

دته ألن ذلك يشق عليه وجيوز أن القارئ: وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة يف مشيه أكثر من عا
يسأل عن املريض أو غريه يف طريقه وال يعرج إليه وال يقف ملا روت عائشة رضي هللا عنها قالت )إن  

ة( متفٌق عليه، وألنه ابلوقوف كنت ألدخل البيت للحاجة واملريض فيه فما أسأل عنه إال وأان مار 
 يرتك اعتكافه وابلسؤال ال يرتكه.

ري من الناس إذا خرج حلاجة وكان حيب أن يسأل عن أهله ألنه مسافر فهل يقف الشيخ: يسأل كث
ليكلمهم ابهلاتف؟ اجلواب: ال ألن عائشة تقول ال أسأل عن املريض إال وأان مارة واهلاتف رمبا 

ن بيده هاتف يسأل وهو خارج للحاجة ال أبس بل له أن يسأل ولو كان يف يستغرق وقتاً إال إذا كا
 .وسط املسجد

القارئ: وإن احتاج إىل قضاء احلاجة ومث سقايٌة أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها وهو مما ال 
 حيتشم من دخوهلا وال نقص عليه فيه مل يكن له املضي إىل منزله ألنه خروٌج لغري حاجة.
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الشيخ: السقاية كما نقول حنن محامات يعين اإلنسان بينه وبني بيته محامات يستطيع أن يدخل 
ته ألنه أمكنه أن يقتصر احلمامات ويتوضأ وليس عليه يف ذلك غضاضة فإنه ال جيوز أن يتعدى إىل بي

إىل بيته على قدر احلاجة ولو قيل ما دامت احلاجة حصلت وأبيح له اخلروج فإنه ال أبس أن يذهب 
ألنه رمبا تكون السقاية هذه مزحومة وال يتيسر له أن يدخل فيها أما إذا كان ممن حيتشم عنها فمعلوٌم 

 أنه يذهب إىل بيته وال حرج.
ن فليس له قصد األبعد لذلك فإن خشي ضرراً أو نقصاً يف مروءته أو القارئ: وإن كان له منزال

ن بذل له صديٌق أو غريه الوضوء يف منزله مل يلزمه ألنه انتظارًا طويال فله قصد منزله وإن بعد فإ
 حيتشم ويشق عليه.

الشيخ: عندي ابملخطوط وإن بذل له )صديقه( نسخة، فإذا كان الصديق يفرح أن يدخل بيته 
ضأ منه فهنا نقول اذهب إىل بيته وتوضأ وحتصل على أجرين أجر القرب والثاين أجر إدخال ليتو 



لو دخل على الصديق والصديق ملا دخل صديقه إىل احلمام ذهب أييت  السرور على الصديق لكن
 ابلقهوة والشاي بسرعة ليشرب فهل يشرب؟

 نقول ال يقف حىت وإن كان وهو واقف ليشرب ال يقف.
 ال ترون أنه من الزم نوم الصحابة يف املسجد خروج الريح؟السائل: أ

ما دام ما انموا هلذا الغرض وفرق بني اإلنسان الشيخ: هللا املستعان، لكن هل انموا ليحدثوا؟ ال ف
 ُيلك حبسه وهو مستيقظ وبني إنسان انئم فالنائم مرفوع عنه القلم وال يرد علينا هذا.

فضل لطالب العلم أن يعتكف يف العشر األواخر أم أن يتتبع السائل: أحسن هللا إليكم هل األ
 اجللوس حللقات العلم؟

أو االعتكاف؟ طلب العلم ال شك أفضل لكن إذا كان العلم يدرك  الشيخ: أيهما أفضل طلب العلم
مثل شيخه موجود يف البلد وإذا مل يدركه اآلن يدركه فيما بعد فاالعتكاف أفضل لكن أحياانً أييت 

يف املسجد هذا الذي يعتكفون فيه ما حيصلهم يف غري هذ الوقت فهنا نقول إن طلب العلم مشايخ 
 أفضل.
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: إذا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم فعال جمرد من األمر فإنه ال يعدو كونه مستحبا وهنا السائل
ترتب عليه هذه األحكام أنه ال استدل حبديث عائشة أنه كان صلى هللا عليه وسلم ُيد رأسه فرتجله و 

 خيرج؟
سان يدل أن الشيخ: نعم تقول ال خيرج إال حلاجة اإلنسان فامتناعه عن اخلروج إال حلاجة اإلن

دِّ( تقتضي االعتكاف ابللزوم وأصل االعتكاف  تمْم َعاكِّفموَن يفِّ اْلَمَساجِّ املعتكف ال خيرج مث اآلية )َوأَنـْ
 مأخوذ من اللزوم.

 
 فصلٌ 

ال خيرج لعيادة مريض وال حضور جنازٍة مل تتعني عليه وعنه أنه يشهد اجلنازة ويعود املريض القارئ: و 
ود إىل معتكفه ألن ذلك يروى عن علٍي رضي هللا عنه واألول أوىل لقول وال جيلس ويقضي احلاجة ويع

أًة وال عائشة رضي هللا عنها )السنة على املعتكف أال يعود مريضا وال يشهد جنازًة وال ُيس امر 
يباشرها وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه( رواه أبو داود، ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه 



  يعود إىل االعتكاف وإن كان واجباً مل جيز له تركه ملا ليس بواجب.لفعل ذلك مث
يها الشيخ: ما ذكره رمحه هللا صحيح أنه ال خيرج ملثل هذه العبادات ألن االعتكاف سابٌق عل

ومراعاته أوىل وللحديث الذي ذكره حديث عائشة رضي هللا عنها ولكن لو قال قائل إذا كان املريض 
يادته له من صلة الرحم وعدم العيادة قطيعة أو كان املريض أابه أو أمه فعيادهتما بر قريباً له جداً وع

يه؟ اجلواب نعم له أن خيرج وترك العيادة عقوق فهل نقول له أن خيرج ألن هذا كالشهادة املتعينة عل
لف رمحه ألن هذا كالشهادة املتعينة عليه وألن بر الوالدين وصلة األرحام من الواجب لكن كالم املؤ 

 هللا يف عيادة املريض أهنا غري ذي حٍق خاص فال خيرج ألنه ليس متعني عليه.
 السائل: الغرفة اليت بداخل املسجد هل جيوز االعتكاف فيها؟
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الشيخ: هذه فيها احتمال من نظر إىل مطلق كالم الفقهاء قال إهنا من املسجد ألنه يقول احلجرة 
ت ال على أهنا من املسجد وأهنا دار املسجد من املسجد ومن نظر إىل أهنا بنيوالغرفة اليت حييط هبا ج

حجرة لإلمام فهي كبيوت الرسول عليه الصالة والسالم فبيوت الرسول أبواهبن إىل املسجد ومع 
ذلك هو بيت ما خيرج الرسول عليه الصالة والسالم إليه فاالحتياط أن املعتكف ال يكون فيها ولكن 

 من املسجد. عندان اآلن أن احلجر اليت يف املساجد تعتربعرف الناس 
السائل: اآلن االعتكاف يف احلرم بعض الناس عندما خيرج لإلفطار توجد مطاعم أكلها جيد ولكن 

قد يستغرق ساعة من خروجه حىت رجوعه بعد إفطاره وبعضها يكون سريع فهل نقول مبا أنه معتكف 
 أيخذ فقط ما يسد حاجته؟

يدة من احلرم أو مزدمحة ومطاعم قريبة تكفي كذلك يعين لو كانت املطاعم راقية لكنها بع  الشيخ: هو
 احلاجة نقول ال تذهب بعيدًا ليس هذا هو بيتك.

 السائل: أحسن هللا إليك هل اخلروج لالتيان بكتب العلم يعد مما يباح حال االعكتاف؟
 إىل معرفتها فنعم.الشيخ: ال إال إذا أشكلت عليه مسألة يعين دعت احلاجة 

يف نذره فله فعله وكذلك إن شرط العشاء يف أهله جاز ألنه جيب بعقده  القارئ: وإن شرط فعل ذلك
 فكان الشرط فيه إليه كالوقف وإن شرط أنه مىت مرض أو عرض له عارٌض خرج جاز شرطه لذلك.
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عن إمتام االعتكاف أبنه خيرج الشيخ: على كل حال هذا واضح أنه إذا شرط أنه مىت مرض أو عجز 
هو آكد من االعتكاف  هذا جوازه ظاهر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم جوز مثل هذا الشرط فيما

وهو اإلحرام فقد قال لضباعة بنت الزبري )حجي واشرتطي أن حملي حيث حبستين فإن لك على 
بيته أو ينام يف بيته يف هذا نظر ربك ما استثنييت( لكن كونه يشرتط أن يتعشى يف بيته أو يتغدى يف 

نسان فيها خائفاً إن بقى يف ألن هذا ليس له فيه مقصود شرعي اللهم إال أن تطرأ حاالت يكون اإل
املسجد أو ينام يف املسجد أو ما أشبه ذلك فهذا لكل حالٍة لبوس أما يف حال األمن وكوين أشرتط 

 عتكاف.أن أتغدى يف بييت وأتعشى يف بييت فال هذا ليس اب
ة يف القارئ: وإن شرط الوطء يف اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب ابلصناع

 املسجد مل يصح شرطه ألن هذا ينايف االعتكاف فلم يصح شرطه كرتكه اإلقامة يف املسجد.
يث عهٍد الشيخ: هذا معلوم وألن الوطء يفسد االعتكاف فإذا شرط أن جيامع مثاًل كأن يكون حد

بعرس واشرتط يف اعتكافه أن ينام مع أهله كل عشر رمضان وجيامع أين االعتكاف هنا؟ على كل 
 ل هذا ال يصح وخالصة الكالم اآلن أن خروج اإلنسان من املعتكف ينقسم إىل ثالثة أقسام:حا

رتطه فإن اشرتطه  القسم األول أن خيرج ملا ال بد منه شرعاً أو حساً فهذا جائٌز سواٌء اشرتطه أم مل يش
وما أشبه  كان ذلك أتكيدًا مثل األكل والشرب والبول والغائط وشهادة تعينت وحضور جنازة تعينت

 ذلك.
الثاين ما يصح بشرط وهو ما فيه مقصود شرعي لكنه ليس بواجب مثل عيادة املريض وشهود اجلنازة 

 وزايرة القريب وما أشبه ذلك.
 وال بغريه وهو أن يشرتط ما ينايف االعتكاف فإن هذا ال جيوز. والقسم الثالث ما ال يصح ال بشرطٍ 

 االعتكاف؟السائل: لو شرط أن يشهد املباراة يف 
 الشيخ: ال جيوز هذا شرٌط ابطل، ينايف االعتكاف فال يصح هذا الشرط.

 الساائل: قول املؤلف )كرتكه اإلقامة يف املسجد( مامعىن هذه العبارة؟
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 و دخل االعتكاف وقال بشرط أال أقيم يف املسجد فأين االعتكاف.الشيخ: كما ل
 



 فصلٌ 
ألنه فعل املنهي  القارئ: وإن خرج ملا له منه بد بطل اعتكافه فإن كان انسيا فقال القاضي ال يبطل

عنه يف العبادة انسياً فلم يبطلها كاألكل يف الصوم وقال ابن عقيل يبطلها ألنه ترك االعتكاف 
 وسهوه كرتك النية. فاستوى عمده

الشيخ: األقرب يف هذه املسألة قول القاضي رمحه هللا ألنه فعل مفسدًا انسياً فالقاعدة أنه ال يفسد  
 أو أكل انسياً يف الصوم أو ما أشبه ذلك وكذلك لو كان جاهاًل وخرج كما لو تكلم يف الصالة انسياً 

 يظن أنه ال أبس ابخلروج فال يبطل االعتكاف.
 حكم املكره حكم الناسي ألنه يف معناه يف العفو ابخلرب الوارد فيهما.القارئ: و 

وف من املطر الشيخ: ويتصور اإلكراه فيما لو حصل يف املسجد اشتعال انر أو ما أشبه ذلك أو خ
 أن يسقط املسجد هذا مكره فإذا خرج مث تبني أنه ال خطر ورجع فإن اعتكافه ابٍق.

)ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيرج رأسه من املسجد القارئ: وإن خرج بعض جسده جاز 
 وهو معتكف إىل عائشة فتغسله( متفٌق عليه.

ن اللبث فيه ويف رحبة املسجد ما يدل على وله صعود سطح املسجد ألنه منه وهلذا منع اجلنب م
كاملسجد ألهنا   روايتني ومجع القاضي بينهما حبملهما على حالني فقال إن كان عليها حائٌط وابب فهي

 معه اتبعٌة له وإن مل تكن حموطًة مل يثبت هلا حكمه.
لذي يكون أمام الشيخ: وهذا الذي قاله القاضي هو الصحيح يعين إذا كانت يف الرحبة يعين احلوش ا

املسجد أو عن ُيينه أو عن يساره أو خلفه إذا كان يشمله حائط املسجد فهو منه فال يضر املعتكف 
إن كان خارج املسجد لكنه جعل احتياطا إن كثر اجلماعة صلوا فيه فهذا ليس من لو خرج إليه و 

 املسجد.
ا ليست منه قال أبو اخلطاب القارئ: وإن خرج إىل منارٍة خارجٍة من املسجد بطل اعتكافه ألهن

 وحيتمل أال يبطل ألن منارة املسجد كاملتصلة به.
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 املسجد فإنه مل خيرج من املسجد وإن كانت خارجًة عنه فقد الشيخ: وهذا ألن املنارة إذا كانت يف
جد فهي خارجٌة منه وهللا تعاىل خرج وتعليل أيب اخلطاب تعليل عليل ألهنا إذا كانت منفصلة عن املس

دِّ( ولو قلنا إنه ال يضر ألهنا اتبع لقلنا أيضاً ال يضر لو خرج  تمْم َعاكِّفموَن يفِّ اْلَمَساجِّ قال )َوأَنـْ



ات محامات املسجد ألهنا اتبعٌة له، فالصواب ما ذكره املؤلف رمحه هللا أنه إذا خرج إىل منارٍة للحمام
  من املسجد.خارج املسجد فإنه يعترب خارجاً 

 
 فصلٌ 

القارئ: وإذا دعت احلاجة إىل ترك االعتكاف ألمٍر ال بد منه كحيض املرأة أو نفاسها أو وجوب 
 يتعذر معه االعتكاف إال مبشقٍة شديدة أو لوقوع فتنٍة خياف منها االعتداد عليها يف منزهلا أو ملرضٍ 

خروجه فله ترك االعتكاف ألن هذا يسقط  على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفري واالحتياج إىل
به الواجب أبصل الشرع وهو اجلمعة واجلماعة فغريه أوىل وإذا زال العذر _ واالعتكاف تطوع _ 

 ه وإن شاء مل يرجع ألنه ال يلزم ابلشروع.فإن شاء رجع إلي
سها ألهنا الشيخ: هذا واضح إذا خرج املعتكف وترك االعتكاف ألمٍر ال بد منه كحيض املرأة ونفا

إذا حاضت أونفست ال حيل هلا أن تبقى يف املسجد وكما لو مات زوجها وهي معتكفة وجب عليها 
ٍة شديدة أو لوقوع فتنٍة خياف منها على نفسه أو أن خترج أو ملرٍض يتعذر معه االعتكاف إال مبشق

ذا فيما إذا كان واجباً ماله أو منزله أو لعموم النفري واالحتياج إىل خروجه فله ترك االعتكاف وكل ه
أما إذا كان نفاًل فله أن خيرج ولو لغري سبب ألن كل نفٍل شرع فيه اإلنسان فهو جائز خروجه منه إال 

لى هذا نقول إن كالم املؤلف حمموٌل على ما إذا كان االعتكاف واجباً وهو احلج والعمرة وبناًء ع
خيرج إال للضرورة وإذا زالت الضرورة وجب  املنذور لكن خيتلف النفل عن املنذور أبن املنذور ال

عليه الرجوع ما دامت األايم ابقية وأما النفل فله أن خيرج لغري ضرورة وله أن ال يرجع إذا كانت 
 انتهت.ضرورة و 
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 القارئ: وإن كان منذورا مل خيل من ثالثة أحوال:
أحدها أن يكون َنَذر أايما معلومًة مطلقة فعليه إمتام ابقيها حسب ألنه أييت ابملنذور على وجهه الثاين 

 عليه. اً متتابعة غري معينة فهو خمرٌي بني البناء والقضاء وكفارة ُيني وبني أن يبتدئها وال كفارةنذر أايم
الثالث نذر مدًة معينًة فعليه قضاء ما ترك وكفارة ُيني لرتكه فعل املنذور يف وقته إال يف احليض 

ج حلاجة اإلنسان وذكر والنفاس فإنه ال كفارة يف اخلروج له ألنه خروٌج لعذٍر معتاٍد فأشبه اخلرو 
دة فال كفارة فيه ألنه خروٌج القاضي أن كل خروٍج لواجب كالشهادة املتعينة والنفري العام وقضاء الع



واجب أشبه اخلروج للحيض وذكر أبو اخلطاب روايًة تدل على أن كل من ترك املنذور لعذر ال كفارة 
 عليه قياساً على خروج احلائض من االعتكاف

 ملؤلف رمحه هللا أن االعتكاف املنذور ال خيلو من ثالث حاالت:الشيخ: ذكر ا
لومًة مطلقة مثل أن يقول هلل علّي نذر أن أعتكف عشرة أايم فقط ومل األوىل أن يكون نذر أايماً مع

يذكر متتابعة وال غري متتابعة فهنا إذا خرج لعذر مث زال العذر فإنه يكملها ألنه ال يشرتط فيها 
 التتابع.

أن يبتديء  نية إذا نذر أايماً متتابعة لكن مل يعني وقتها فهذا خيري بني أن يتم وعليه كفارة ُيني وبنيوالثا
وال كفارة عليه ووجه ذلك أنه إذا أمت فقد أخل ابلتتابع واإلخالل ابلتتابع جتب فيه كفارة ُيني وإذا 

 استأنف فقد أتى هبا على الوجه املنذور ومل يفت شٌئ من نذره.
يف  الثالثة أن ينذرها أايماً متتابعة يف وقٍت معني كأن يقول هلل علّي نذر أن أعتكف عشرة أايم احلال

العشر األواخر من رمضان فهنا حددها فإذا انقطعت بعذر فإنه جيب عليه أن يقضيها متتابعة ألنه 
 نذرها متتابعة وعليه الكفارة لفوات الوقت وهذه أشدها.

رجل إن نذر نذرًا متتابعاً يعين اعتكافاً مث أمره والداه أو أحدمها أبمٍر ال بد السائل: أحسن هللا إليك ال
 مه اخلروج أم يكمل؟هلا هل يلز 

(3/287) 

 

الشيخ: إذا كان هناك ضرورة مبعىن أنه لو مل جيمِّب لتضررا بذلك أو هلكا وجب عليه اخلروج وإن كان 
ئٍذ جيب عليه أن يعتكف متتابعاً ويكفر أمرًا معتادًا فال جيب فإذا كانت األايم اليت نذرها معينة فحين

كاف يكون يف الصيام إذا نذر صيام أايٍم مطلقة وأفطر خلروجه عن الوقت وهذا كما يكون يف االعت
يوماً منها لعذر أو لغري عذر فإنه يكمل مثل أن يقول هلل علّي نذر أن أصوم عشرة أايم فقط مث أفطر 

أايم مطلقة وحصلت منك والثاين نذر صيام عشرة أايم  يوماً األايم نقول كمل وال عليك ألن هذه
هنا نقول له استأنف وال كفارة عليك ألنه مل يعينها بوقت وأما إن عينها متتابعة مث أفطر لغري عذر ف

 بوقت فهذا يلزمه أن يستأنف ويتابع وعليه كفارة ُيني لفوات الوقت.
ه للمسجد أم أنه يقال ابملنع من بناء السائل: سطح املسجد إذا بين عليه مسكن هل تزول تبعيت

 مسجد وال يصح لبث اجلنب واحلائض فيه؟املساكن فوقه كما قال بعضهم ألنه اتبع لل
الشيخ: ال جيوز أن يبىن فوق املسجد بناء للسكىن ألن اهلواء اتبٌع للقرار لكن لو أن شخصاً عمر 



ن يعتكف فيها بناًء على أهنا فوق عمارة مث جعل أسفلها مسجداً فأعالها ليس مبسجد وال ُيكن أ
 املسجد.

 عذر هل يرجع وجيدد النية أم يواصل؟ السائل: شخص اعتكف نفالً مث خرج لغري
 الشيخ: لغري عذر بطل األول وما ُيكن أن يكمل عليه إذا كان لعذر ال أبس أن يرجع بنيته األوىل.

 
 فصلٌ 

دِّ( فإن القارئ: وحيرم على املعتكف الوطء لقول هللا تعاىل )وَ  تمْم َعاكِّفموَن يفِّ اْلَمَساجِّ رموهمنَّ َوأَنـْ ال تـمَباشِّ
تكافه ألن الوطء إذا حرم يف العبادة أفسدها كالصوم واحلج والعامد والساهي سواء وطيء فسد اع

ألن اجلماع يف العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل احلج والصوم وال كفارة عليه نص عليه وعنه عليه 
 بادٌة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كاحلج واألول املذهب ألهنا عبادٌة ال جتبالكفارة ألهنا ع

أبصل الشرع وال تلزم ابلشروع فال جيب إبفسادها كفارة كصوم غري رمضان وهذا ينقض القياس 
 األول.

(3/288) 

 

رموهمنَّ  الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا إن املعتكف حيرم عليه أن يطأ دليله قول هللا تعاىل )َوال تـمَباشِّ
دِّ( واملباشرة هي تمْم َعاكِّفموَن يفِّ اْلَمَساجِّ ماع فإن جامع فسد اعتكافه ألنه ارتكب منهياً عنه يف اجل َوأَنـْ

 العبادة خبصوصه فأفسدها كما لو أكل يف الصوم أو تكلم يف الصالة.
والعبادة إذا فعل منهياً عنه فيها خبصوصه فإهنا تفسد به يقول املؤلف والعامد والساهي سواء ألن 

قياس لكنه قياس غري مسلم ألن  و اجلماع يستوي عمده وسهوه بدليل احلج والصوم هذا حكمٌ 
األصل الذي بمين عليه غري مسلم والقول الراجح يف هذه املسألة أن مجيع احملظورات يف العبادة إذا 

فعلت سهوًا أو جهالً أو إكراهاً فإهنا ال تضر العبادة يف شئ وال تبطل وبناًء على ذلك نقول للمؤلف 
دليل على أن هذا احملظور يستوي فيه العمد والسهو ال إننا ال نسلم لك األصل الذي قست عليه وما

واجلهل والعلم فالصواب أنه إذا جامع انسياً مل يفسد اعتكافه ولكن هذا قد يكون من أندر النادر 
ألنه لن جيامع يف املسجد إمنا يتصور اجلماع فيما لو خرج إىل حاجة مث نسي وجامع زوجته وهذا أيضاً 

سيكون ذاكرًا له فالنسيان بعيد واجلهل أيضاً قد يكون بعيداً لكنه  كافبعيد ألن املتلبس ابالعت
أقرب من النسيان والصواب أنه ال شئ عليه يف احلالني، ومثل ذلك اإلكراه فلو أن امرأًة كانت 



معتكفة وخرجت ملا ال بد هلا فيه من اخلروج وجامعها زوجها مكرهة فإن اعتكافها ال يبطل لعموم 
رفع حكم اإلكراه فيمن أكره على شئ على فعل حمرم وأما قوهلم إن عليه الكفارة  علىاألدلة الدالة 

ابجلماع فيه فهذا ليس بصواب والكفارات ال قياس فيها ولذلك نقول إن الصائم إذا تعمد الفطر فال  
كفارة عليه مع أنه لو تعمد الفطر ابجلماع فعليه كفارة وذلك ألن الكفارات ليس فيها قياس وال 

أن يكون اجلماع يف الصوم أو يف احلج مساوايً للجماع يف االعتكاف حىت نقول ال بد أن يلحق  كنُي
 هبم مث أبي شيٍء تلحقه؟ أتلحقه بكفارة اجلماع يف احلج فتوجب بدنة؟ أم ابجلماع يف
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 الرتكابه الصوم فتوجب عتق رقبة أم ماذا؟ فالصواب أنه ال كفارة عليه حىت لو تعمد فإنه يكون آمثاً 
 النهي ويفسد اعتكافه وليست عليه كفارة.

الكفارة فيها فقال القاضي هي ككفارة الوطء يف رمضان قياساً هلا عليها  القارئ: واختلف موجبوا
وعن أيب بكر هي كفارة ُيني ألهنا كفارة نذٍر فكانت كفارة ُيني كسائر كفاراته وأما املباشرة فيما دون 

هوٍة فهي مباحة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدين رأسه إىل عائشة الفرج فإن كانت لغري ش
جله وهو معتكف وإن كانت لشهوٍة فهي حمرمة لقول عائشة )السنة للمعتكف أال ُيس امرأًة وال فرت 

 يباشرها(.
ألن  الشيخ: قوهلا )السنة أال ُيس( ليس املراد ابلسنة هنا ما يقابل الواجب بل املراد السنة الواجبة

س رضي هللا عنه )من السنة املراد الطريقة والسنة تطلق على الطريقة ولو كانت واجبة ومنه قول أن
 إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً مث قسم(.

 القارئ: فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإال فال كقولنا يف الصوم.
عن أن يكون من أهل املسجد فصار  وإن شرب مسكراً أو ارتد فسد اعتكافه ألنه خرج بذلك 

فال قضاء عليه وال غريه ألنه ال يلزم ابلشروع فهو   كاخلارج منه وكل موضٍع فسد اعتكافه التطوع
كصوم النفل وإن كان نذرًا متتابعاً بطل ما مضى منه واستأنف ألن التتابع وصٌف يف االعتكاف أمكن 

معينًة ففيه وجهان أحدمها يبطل ما مضى ويستأنف  أن أييت به فلزمه كعدة األايم وإن كان نذره مدةً 
به املقيد ابلتتابع لفظا والثاين ال يبطل املاضي ألن التتابع حصل ضرورة ألنه اعتكاٌف متتابٌع فأش

التعيني والتعيني مصرٌح به يف النذر فاحملافظة على املصرح به أوىل فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم  
 فارٌة يف الوجهني مجيعا.كما لو أفسده لعذر وعليه ك



ا سبق مدة معينة قال هلل علّي نذر أن أعتكف ما الشيخ: هذا يف املدة املعينة وهي القسم الثالث مم
 بني أول يوم والعاشر عشرة أايم هذا عينه فلزمه التتابع.
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وعني الوقت السائل: أحسن هللا إليك من نذر نذرًا كنذر صالٍة أو اعتكاٍف أو صوم وعني املدة 
 له وعليه إمث؟الذي سيصوم فيه أو يصلي فرتكه عمدًا فهل نقول هو كرتك صالٍة فال يفع

 الشيخ: ال هذا واجب أبصل الشرع حدده الشرع أما هذا فهو الذي حدده بنفسه.
 السائل: إذا كفَّر أال يسقط عنه النذر يف حال نذر التتابع ومل يفعل التتابع؟

عن فوات األايم حيث صامها يف غري حملها أو اعتكفها يف غري حملها إن كان الشيخ: ال التكفري هنا 
 ألنه نذر هلل أايٍم متتابعة إما بلفظه وإما بضرورة املدة وإذا كان يف مدة معينة وأفسد الصوم أو اعتكافاً 

نة كما االعتكاف نقول يستأنف ما دام متتابعاً يستأنف ويكفر ألن بعض املنذور وقع خارج املدة املعي
 زء كرتك الكل.لو مل يعتكف يف املدة املعينة أو مل يصم يف املدة املعينة مطلقا فرتك اجل

 
 فصلٌ 

القارئ: وليس للمعتكف بيٌع وال شراء إال ملا ال بد منه كالطعام وحنوه وال يتكسب ابلصنعة ألن 
 صلى هللا عليه وسلم )هنى االعتكاف لزوم طاعة هللا وعبادته يف املسجد والتجارة فيه تنافيه فإن النيب

 عن البيع والشراء يف املسجد( وهو حديٌث حسن.
لو فرض أن املعتكف حالق حيلق ابألجرة وجاءه أانس فحلقهم يف املسجد فهذا ال جيوز الشيخ: 

ويبطل اعتكافه ألنه فعل ما ينايف االعتكاف إال أن يقول هلم أان سأحلقكم تربعاً فهذا ال أبس وال 
ن اف إال أنه جيب عليه أال يؤذي املسجد ابلشعور اليت تتساقط من احللق ومثله لو كايبطل االعتك

خياطاٌ وأتى إليه إنسان وقال هذا ثويب قد انشق خطه فقال ال أبس مث ملا متت اخلياطة قال أعطين 
 األجرة فهذا نقول حراٌم عليه ويبطل االعتكاف أما لو خاطه تربعاً وصدقة وإحساانً فال أبس.

 سائل: البيع والشراء هل ُينع منه؟ال
 سجد ويبطل االعتكاف.الشيخ: كذلك يبطل وحيرم البيع والشراء يف امل
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القارئ: فإن خرج ترك اعتكافه وال خييط يف املسجد وال يعمل صنعة سواٌء كان حمتاجاً إىل ذلك أو مل 
خييط ال ينبغي له أن يعتكف إذا   كفيكن ألن املسجد مل ينب لذلك قال أمحد رضي هللا عنه يف املعت

 كان يريد أن يعمل وإن فعل شيئاً من ذلك يف املسجد مل يفسد اعتكافه ألنه ال ينافيه.
 الشيخ: فعلمه بدون أجرة ال أبس به ألنه ال ينايف االعتكاف.

 
 فصلٌ 

كما   نهالقارئ: وليس له أن يبول يف املسجد يف إانء ألن هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة املسجد ع
 لو أراد أن يبول يف أرضه مث يغسله.

الشيخ: املسألة األوىل فيها نظر يعين لو فرض أن اإلنسان له حجرة يف املسجد واحتاج إىل البول 
ويشق عليه أن خيرج من املسجد إىل موضع البول وكان عنده إانء فبال فيه فهنا مل يلوث املسجد 

كون حمتاجاً لذلك أو غري حمتاج املهم أن قول املؤلف ي بشئ وال ضرر على املسجد فيه وهو أيضاً قد
فيه نظر أما قول املؤلف رمحه هللا يقبح ويفحش فهذا صحيح إذا أراد أن يبول أمام الناس أو يف 

مكان مصالهم فهو قبيح ال شك أما إذا كان يف حجرة يف املسجد واحلجرة قلنا إهنا إذا كانت قد 
ر وأما قوله كما لو أراد أن يبول يف أرضه مث يغسله فهذا قياٌس مع نظأحاط هبا املسجد فهي منه ففيه 

الفارق ألنه إذا ابل يف أرضه فقد لوث املسجد وال يناسب ال عقاًل وال شرعاً أن يلطخ املسجد 
 ابلنجاسة مث يذهب يغسلها.

بول وإن دعت الالقارئ: وإن أراد الفصد أو احلجامة أو القيئ فيه فهو كذلك ألنه إراقة جناسٍة فهو ك
إىل ذلك ضرورٌة خرج من املسجد ففعله كما خيرج حلاجة اإلنسان وإن استغىن عنه فليس له فعله 

وللمستحاضة االعتكاف وحترتز مبا ُينع تلويث املسجد ملا روت عائشة رضي هللا عنها قالت 
ى احلمرة تر )اعتكَفْت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد امرأٌة من نسائه فكانت 

والصفرة ورمبا وضعت الطشت حتتها وهي تصلي( أخرجه البخاري وألن هذا ال ُينع الصالة فلم ُينع 
 االعتكاف خبالف ما قبله.

 
 فصلٌ 
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القارئ: وجيوز للمعتكف األكل يف املسجد ويضع سفرًة أو غريها يسقط عليها ما يقع منه كيال 
ج لغسل يده ألنه خروٌج يمفرغ خارج املسجد وال جيوز له اخلرو يتلوث املسجد ويغسل يده يف طشٍت ل

ملا له منه بد وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله )ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعله وهو 
معتكف(، وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب ألن هذه عبادٌة ال حترم اللبس فال حترم ذلك كالصوم 

 جته.كاح لذلك وله أن حيدث غريه وأيمر حباوله أن يتزوج ويشهد الن
الشيخ: هل له أن يتزوج وهو معتكف؟ نعم ألن هذا ال ينايف االعتكاف وعقد النكاح من األمور 

املطلوبة وهذا رمبا حيتاج إليه اإلنسان مثل أن يكون ويل املرأة يريد أن يسافر من البلد وصادف أن 
 دعو لذلك.املسجد وإال فالغالب أن احلاجة ال ت اخلاطب معتكف فهنا ُيكن أن يزوجه وهو يف

السائل: إذا وضع يف ركن املسجد غرفة ولكن ابهبا ليس إىل املسجد وهم اختذوها على أهنا ليست 
 من املسجد فهل تدخل فيه وهي أصاًل من أرض املسجد؟

ملا خططوا الشيخ: تكون من املسجد وعلى ذلك ُينع من الشراء وحنو ذلك إال إذا كان من األصل 
 منه ألن يكون دكاانً مثالً.املسجد أخرجوا هذا اجلانب 

 السائل: هل جيوز أن خيرج لغسل اليد؟
الشيخ: املؤلف يقول ال جيوز ألن له من ذلك بداً ولكن قد يقال يف بعض األحيان ال بد له من ذلك 

اديل واملناديل أيضاً ال مثل أن أيكل طعاماً كثرَي الدسم فهذا ال بد أن خيرج وقد ال يكون عنده من
 النقاء.تنقي متام ا

 السائل: هل يستطيع أن يوكل ابلبيع والشراء؟
 الشيخ: نعم يصح.

القارئ: ملا روت صفية رضي هللا عنها )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان معتكفا فأتيته أزوره 
 ليال فحدثته مث قمت ألنقلب فقام معي ليقلبين( متفٌق عليه.
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الشيخ: يف هذا دليل على حسن خلق النيب عليه الصالة والسالم مع أهله وقد قال هو صلوات هللا 
وسالمه عليه )خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي( وفيه دليل على جواز حتدث املعتكف مع أهله 

تكرُياً له ومن به ملا يف ذلك من اإليناس وإدخال السرور عليهم وفيه مشروعية القيام مع املغادر ليقل
 ذلك ما يفعله بعض الناس حيث يقوم مع من خرج إىل الباب ويفتحه له.



 
 فصل

القارئ: ويستحب له التشاغل ابلصالة والذكر وتالوة القرآن واجتناب ما ال يعنيه من األقوال 
ش واألفعال فإن من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه وجيتنب اجلدال واملراء والسباب والفح

االكثار من الكالم فإن ذلك مكروٌه يف غري االعتكاف ففي االعتكاف الذي هو استشعاٌر بطاعة و 
هللا تعاىل ولزوم عبادته وبيته أوىل وال يبطل االعتكاف بشٍئ من ذلك ألنه ملا مل يبطل مبباح الكالم مل 

 يبطل مبحرمه كالصوم.
سباب والشتم واللعن والقذف وما أشبه ال الشيخ: وألن التحرمي هنا ليس خاصاً ابالعتكاف فتحرمي

حمرم يف االعتكاف وغريه والقاعدة أن احملرم يف نفس العبادة هو الذي يبطله وأما احملرم يف خارجها فال 
 يبطله.

 
 فصلٌ 

القارئ: فأما التزام الصمت فليس من شريعة اإلسالم ملا روى قيس بن مسلم قال دخل أبو بكٍر 
 فرآها ال تتكلم فقال ما هلا ال تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتًة.س الصديق على امرأٍة من أمح

 الشيخ: يعين أهنا حجت وصمتت منذ أن بدأت ابحلج.
القارئ: فقال هلا تكلمي فإن هذا ال حيل هذا من عمل اجلاهلية فتكلمت( رواه البخاري، وعن علي 

واه أبو داود فإن نذر ذلك ( ر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ال صممات يوم إىل الليل
 فهو كنذر املعاصي على ما سيأيت.
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الشيخ: إذا قال قائل أليس النيب صلى هللا عليه وعلى وسلم قال )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 
أن نقول إنه مأموٌر أبن يقول  فليقل خريًا أو ليصمت( فأمر ابلصمت إال ملن يقول اخلري؟ فاجلواب

واخلري يف الكالم إما أن يكون لذات الكالم كالذكر واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتعليم اخلري 
العلم والدعوة إىل هللا وما أشبه ذلك وإما أن يكون خريًا لغريه أي ملا يقصد به من إيناس اجلليس 

به اخلري وهو  كان يف نفسه ليس خريًا ولكنه ملا قصدوإدخال السرور عليه وغري ذلك فهذا خري وإن  
يف نفسه غري حمرم صار من اخلري فقول النيب صلى هللا عليه وسلم )فليقل خرياً( يشمل ما هو خري يف 



نفسه كذكر هللا تعاىل ويشمل ما هو خري من أجل اإلصالح بني الناس فإذا كان األمر كذلك فال 
يع اجلاهلية والعياذ ابهلل تعبدًا هلل نقول هذا بدعة وهذا من صنداعي للصمت فكون اإلنسان يصمت 

أتيت إليه وتقول اي فالن هل ترغب كذا؟ وهو ساكت اي فالن حتب خنرج ننظر إىل األمطار واألودية؟ 
وهو ساكت هل هذا من الشريعة يف شئ؟ أبدًا لكن قد يقول إذا أفطر مثاًل إذا كان صائماً أو إذا  

أقول إنك صمت عن قول خري ألن الرد  قد يقول إين صمت لئال أقول شراً فأانكان حاجاً وحتلل 
 على أخيك املسلم من اخلري ال شك.

القارئ: قال ابن عقيل وال جيوز جعل القرآن بداًل من الكالم ألنه استعماٌل له يف غري ما هو له فهو  
الشئ تراه كأن ترى رجاًل جاء  كتوسد املصحف وقد جاء )ال يناظر بكتاب هللا( أي ال يتكلم به عند

ْئَت َعَلى َقَدٍر اَي مموَسى( وذكر أبو عبيٍد حنوًا من هذا.يف وقت  ه فتقول )مثمَّ جِّ
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الشيخ: هذا الذي ذكره ابن عقيل حق ال جيوز أن جيعل القرآن بداًل عن الكالم فإذا أراد أن يقول 
اْلَمدِّيَنةِّ فـَْليَـْنظمْر أَيُـَّها َأزَْكى َطَعاماً كمْم َهذِّهِّ إِّىَل البنه اذهب اشرت لنا خبزًا قال )فَابـَْعثموا َأَحدَكمْم بَِّورِّقِّ 

ْنهم َوْليَـتَـَلطَّْف َوال يمْشعَِّرنَّ بِّكمْم َأَحدًا( وما أشبه ذلك ورأيت قصًة عجيبة يف جواهر  ْلَيْأتِّكمْم بِّرِّْزٍق مِّ فـَ
آبية من ل كلما كلمها جاءت األدب قدُياً ملا كنا صغارًا تقريباً صفحة ونصف امرأة عابدة يكلمها رج

القرآن فسأل أوالدها ملاذا؟ قالوا هذه أمنا هلا كذا وكذا من السنوات مل تتكلم إال ابلقرآن خمافة أن 
ْئَت َعَلى َقَدٍر اَي مموَسى(  تزل فيغضب عليها الرمحن نقول هذا الزلل بعينه لكن اجلهل وأما قوله )مثمَّ جِّ

ٍن يقال له موسى ولو فرض أن الرجل امسه هنا موسى وأي إنسا فال يصح أن جتعل ألن املخاطب هبا
موسى جاء هذا الرجل مصادفة أو مواعدة فقاهلا ال أبس كما استشهد النيب صلى هللا عليه وعلى آله 

َا  وسلم حني )جاء احلسن واحلسني يعثران بلباٍس هلما فنزل من املنرب وأخذمها وقال صدق هللا )إِّمنَّ
نَ َأْمَوالمكمْم وَ  ٌة( ففرق بني من يستشهد ابلشئ على نظريه ومن جيعل هذا بداًل عن هذا َأْوالدمكمْم فِّتـْ

 فاملستشهد ابلقرآن على نظريه هذا ال أبس به وأما من جيعل القرآن بداًل عن الكالم فهذا ال جيوز.
ل فيه دليل السائل: أحسن هللا إليك صفية ملا قام الرسول صلى هللا عليه وسلم يقلبها إىل البيت ه

 ز اخلروج لغري ضرورة؟على جوا
الشيخ: ال ليس فيه دليل ألن الرسول قلب امرأة خرجت متأخرة يف الليل فرأى أنه ال بد من اخلروج 

 وقد تكون هذه حال خاصة ألن بعض النساء ما تستطيع أن خترج يف الليل اطالقاً.



 ع؟السائل: ما حكم املباشرة يف االعتكاف بدون إنزال وال مجا 
 بدون إنزال وبدون شهوة ال أبس هبا. الشيخ: املباشرة
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السائل: ما وجه التفريق بني املباشرة يعين غري اجلماع وغريها من املفسدات كالبيع والشراء مع أهنا يف 
 حديٍث واحد وهو حديث عائشة؟

الم ا إنزال ال تفسد االعتكاف كما هو فعل الرسول عليه الصالة والسالشيخ: املباشرة اليت ليس فيه
 مع عائشة حىت بشهوة ال تفسد كالصائم.

السائل: أليس النظر إىل السماء يف الصالة حمرم اي شيخ والقاعدة اليت ذكرانها قبل قليل وهي أن 
 الفعل احملرم يف العبادة يبطلها هل تستقيم؟

دة لماء إذا رفع نظره إىل السماء تبطل صالته وهذا هو مقتضى القاعالشيخ: هذا قال به بعض الع
لكن مجهور العلماء على أهنا ال تفسد وكأهنم قالوا إن هذا من ابب ترك اخلشوع واخلشوع ليس 
بواجب لكن القول أبن صالته تبطل قوٌل قوي ال شك )ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم اشتد 

 أو لتخطفن أبصارهم(.غضبه يف ذلك حىت قال لينتهن 
 

 فصلٌ 
العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرهتم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان القارئ: وأما إقراء القرآن وتدريس 

إحدامها يستحب اختارها أبو اخلطاب ألن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه وُيكن فعله يف املسجد 
هر املذهب ألن االعتكاف عبادٌة شرط هلا فكان مستحباً له كالصالة والثانية ال يستحب وهو ظا

فيها كالطواف والصالة وعلى هذه الرواية فعله هلذه األمور أفضل من املسجد فلم يستحب ذلك 
اعتكافه الشاغل عنها قال املروذي قلت أليب عبد هللا إن رجاًل يقريء يف املسجد يريد أن يعتكف 

لنفسه وإذا قعد يف املسجد كان له ولغريه يقريء لعله أن خيتم يف كل يوم؟ فقال إذا فعل هذا كان 
 أحب إيلَّ.
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الشيخ: هل املعتكف األفضل أن يقتصر على قراءة القرآن والذكر والعبادة أو أن يعلم العلم ويناظر 
ن األفضل أن يقرأ القرآن وال يناظر ويذاكر؟ فيها قوالن لكن إذا دار األمر بني أن يعتكف إذا قلنا أب

يعتكف ويدع هذه األمور؟  وال يعلم وال يتعلم فهل األفضل أن يدع االعتكاف هلذه األمور أو أن
الثاين أفضل وال شك ألن تعليم العلم أفضل من االعتكاف اللهم إال أن يريد إحياء سنة مثل أن 

هم ببعض فلو اعتكف عامٌي مل يثق به الناس يكون هذا البلد ال يعرف أهله االعتكاف وال يثق بعض
أقول هلذا األفضل أن تعتكف وذلك  ومل جيعلوه أسوة وهذا طالب علم أراد أن حييي هذه السنة فأان

ألن اقتداء الناس ابلفعل أقوى من اقتدائهم ابلقول وإال فمن املمكن أن طالب العلم يقول للناس 
دون ابلفعل أكثر مما يقتدون ابلقول واخلالصة أنه إذا دار اعتكفوا فإن االعتكاف سنة لكن الناس يقت

الذكر والعبادات خاصة وينشغل عن العلم والتعليم األمر بني أن يشتغل املعتكف بقراءة القرآن و 
واملناظرة واملذاكرة أو يشتغل ابلثاين دون األول فاالنشغال ابلثاين دون األول أفضل اللهم إال أن 

 قتضي األول.يكون هناك سبٌب خاص ي
 

 فصلٌ 
خيرج إىل القارئ: ومن اعتكف العشر األواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر يف معتكفه مث 

املْصلى يف ثياب اعتكافه ألن أاب قالبة وأاب بكر بن عبد الرمحن وأاب جملٍز واملطلب بن حنطب 
الشرع ابلرتغيب يف قيامها والعبادة وابراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك وألهنا ليلٌة تتلو العشر ورد 

 فيها فأشبهت ليايل العشر وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
 فصل تضمن مسألتني:الشيخ: هذا ال

 املسألة األوىل هل يستحب أن يبقى ليلة العيد يف معتكفه وال خيرج إال إىل مصلى العيد؟
 اب اعتكافه؟واملسألة الثانية هل خيرج إىل العيد متجماًل متطيباً أو يف ثي
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بعني ليست حبجة وبناًء أما املسألة األوىل فال دليل عليها إال هذه اآلاثر اليت ذكرها واآلاثر عن التا
سجد وهو معتكف أو أن أذهب إىل على ذلك لو قال إنسان هل األفضل أن أبقى ليلة العيد يف امل

أهلي يف تلك الليلة أستأنس هبم ويستأنسون يب؟ قلنا الثاين أفضل ألنه ليس هناك دليل على 
 استحباب البقاء ليلة العيد.



اب اعتكافه فهذا أبعد من األول يعين القول ابستحبابه أبعد وأما املسألة الثانية وهي أن خيرج يف ثي
ن فيه ابلتجمل وقد كان النيب عليه الصالة والسالم يتجمل يوم العيد ألنه من األول ألن العيد يس

يوم فرح وسرور مث إنه إذا خرج يف ثوب اعتكافه رمبا يكون يف قلبه رايء يشري إليه الناس يقولون هذا 
ثيابه الرثة ثياب البذلة وال شك أن ما خيشى منه أن يقع اإلنسان يف مفسدة فإن فالن معتكف خرج ب

نابه هو املصلحة والصواب أنه خيرج حىت ولو بقي يف املسجد لو فرضنا أن الرجل غريب يف البلد اجت
ليس له أحد وبقي يف املسجد تلك الليلة نقول اخرج متجمالً ومن العجب أن بعض العلماء قاس 

ربه على ألة على دم الشهيد قال إن الشهيد يدفن بثيابه بدمه ألن هذا أثر عبادة فيبقى يف قهذه املس
ما مات عليه ولكن يقال أوالً ال قياس يف مثل هذه األمور ألن الشرع إذا فرق بني شيئني وجد 
 السبب يف حياة الرسول عليه الصالة والسالم ومل يقسه ومل يفعله فإنه جيب أن تفرد كل مسألة

أحسن أما املعتكف حبكمها مث إن الشهيد قد تويف وال حاجة أن خنلع ثيابه مث نغسلها وبقاء دمه عليه 
فهو حٌي مأموٌر أبن يتجمل كما يتجمل الناس ولوقلنا إن آاثر العبادة ينبغي أن تبقى لقلنا إن احملرم 

 احلج وال قائل بذلك. أيضاً إذا حل التحلل األول ينبغي أن تبقى ثياب اإلحرام عليه حىت ينتهي
رى معرض للكتاب وأراد أن يذهب السائل: أحسن هللا إليك طالب علٍم اعتكف وافتتح مبدينٍة أخ

 ليشرتي ولو مل خيرج خياف أن يغلق املعرض قبل أن ينتهي اعتكافه فهل يبطل اعتكافه؟
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كل أحدًا من أصحابه ويشرتيه الشيخ: نعم يبطل اعتكافه ال شك ألن هذا له منه بد إذ ُيكنه أن يو 
 له.

 السائل: هل جيوز للمعتكف أن يتحول من مسجٍد إىل مسجد بعذر؟
شيخ: ال جيوز له، إال إذا خاف أن يسقط عليه املسجد مثاًل أو خاف من اللصوص هذه ضرورة ال

 فيجوز.
َش إِّالَّ اللََّمَم( ما معىن اللمم؟السائل: حفظكم هللا قوله تعاىل )الَّذِّيَن جَيَْتنِّبموَن َكَبائَِّر اأْلِّمثِّ وَ   اْلَفَواحِّ

قال إن )اللََّمَم( يعين الشئ القليل من الكبائر الشيخ: اللمم هذا اختلف العلماء فيه فمنهم من 
واالستثناء منقطع وبعضهم يقول )إِّالَّ اللََّمَم( يعين الصغائر ألن الصغرية ابلنسبة للكبرية قليلة، وأما 

 يدخل يف هذا أصاًل. الشئ املباح فهو ما
 عتكافه؟السائل: ابرك هللا فيكم رجٌل اشتهى أهله يف ليل من اعتكافه فهل خيرج من ا



الشيخ: االفساد يفسده سواء نذر وإال لغري نذر لكن اخلروج منه أو افساد االعتكاف إن كان نذراً 
له فهل األفضل أن حرم عليه افساده وإن كان تطوعاً جاز أن يفسده يعين شاٌب معتكف اشتهى أه
أوىل ألن النكاح أفضل يبقى يف اعتكافه مع املشقة أو األوىل أن خيرج إىل أهله ويقضي حاجته؟ الثاين 

 من نوافل العبادة.
السائل: إذا نذرت امرأة عشرة أايم معينة أن تعتكف فحاضت يف آخر يوم العاشر هل نقول 

 اعتكافها اتم وإال؟
ا عذر مثلما إهنا لو صامت عن كفارة مما جيب فيه التتابع وهي كفارة الشيخ: الظاهر إنه يتم ألن هذ

 تأنف بل تكمل وتقضي يوماً.إذا أفطرت لعذر فإهنا ال تس
السائل: أحسن هللا إليك أحياانً معرض الكتاب يكون لإلنسان له بٌد يف اخلروج إليه ال سيما وإن كان 

عليه فهل يصح خروجه حينئٍذ أو ال بد عليه أن  ال يعرف الكتب جيداً إال هو وال أيمن الذي يوكله
 يشرتط ويصح شرطه حينئٍذ؟

ما قلنا ُيكن أن يوصي إنساانً يقول اشرت الكتاب الفالين واشرتاطه يصح الشيخ: هذا له منه بد ك
 ألن هذا مقصود شرعي أما لو كان اتجر مكتبة فإنه ال يصح.
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 العيد أيش حكمه؟ السائل: قيام ليلة العيد وإحياء ليلة
الشيخ: احلديث الوارد فيها ضعيف مث لو فرض أنه يعين حسن وُيكن أن حيتج به فإنه ال نقول: 

 يف املسجد أحيها يف بيتك أفضل وصالة النافلة يف بيتك أفضل. أحيي ليلة العيد
 السائل: هل يصح لإلنسان أن يعتكف عشرين يوماً متواصلة؟

فما فيها اعتكاف مسنون إال العشر األواخر من رمضان فقط ألنه الشيخ: الصحة يصح وأما السنة 
ألواخر إال مرًة ترك االعتكاف يف مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه اعتكف يف غري العشر ا

 العشر األواخر فقضاه يف شوال.
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 كتاب احلج
 كتاب احلج: احلج من أركان اإلسالم القارئ: قال املوفق أبو حممٍد رمحه هللا تعاىل يف كتاب الكايف

جُّ اْلبَـْيتِّ َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّياًل( وملا روينا فيما مضى وفروضه لقول هللا تعاىل )َوَّللَِِّّّ َعَلى النَّاسِّ  حِّ
وروى مسلم عن أيب هريرة قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال )اي أيها الناس إن هللا قد 

كم احلج فحجوا فقال رجٌل أكل عاٍم اي رسول هللا فسكت حىت قاهلا ثالاثً فقال رسول هللا فرض علي
 لى هللا عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم(.ص

الشيخ: يقول رمحه هللا احلج من أركان اإلسالم وهذا ابإلمجاع حلديث ابن عمر أن النيب صلى هللا 
ى آله وسلم قال )بمين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، عليه وعل

 وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت هللا احلرام(.
 وفمرض يف السنة التاسعة من اهلجرة ومل حيج النيب صلى هللا عليه وسلم تلك السنة لسببني:

الوفود يفد املسلمون إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة فكان السبب األول: أنه كان عام 
 ة أنفع للمسلمني واإلسالم.بقاؤه يف املدين
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والسبب الثاين: أنه يف ذلك العام كان املشركون مشاركني للمسلمني يف احلج وفيهم من يطوف البيت 
شرك وال يطوف ابلبيت عراين فأراد حيج بعد العام م عرايانً وهلذا اندى أبو بكر يف العام التاسع أال

هللا تعاىل أن خيلص حجة نبيه للمسلمني خاصة وعلى أكمل ما يكون من الزينة بدون عري وال 
 هتتك.

واحلج اشرتط هللا تعاىل فيه االستطاعة )َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّياًل(، واالستطاعة شرٌط يف مجيع أركان 
مشقًة من غريه إذ فيه األسفار والنفقات واألتعاب البدنية احلج ألنه أكرب  اإلسالم لكنه خص

والنفسية ألن السفر قطعة من العذاب أما الصالة فليس فيها سفر والصيام ليس فيه سفر والزكاة  
كذلك، وهلذا اشرتط هللا تعاىل االستطاعة مع أهنا شرٌط يف مجيع العبادات لكنه ذكرها يف احلج ألنه 

 إن من نعمة هللا أن احلج ال جيب إال مرة واحدة يف العمر بنص احلديث أن مشقًة من غريه، مثأكرب 
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم(

إذا قال قائل إذا كنا ال نستطيع مل جيب علينا احلج وإن كان مكررًا كل عام؟ نقول ملا استطعتم 
نفرض أن املسلمني كلهم يستطيعون الوصول إىل مكة لكن هل ابعتبار كل فرد لابعتبار اجملموع ال 



يستطيعون أن يؤدوا احلج وهم مليار مسلم؟ ال وهلذا ال يقال إن قوله )ملا استطعتم( ليس هلا فائدة 
ألن أصل وجوب احلج ال جيب إال على املستطيع بل نقول هلا فائدة ألن اإلنسان ابعتبار الشخص 

كن ابعتبار اجتماع الناس يف هذا املكان ال يستطاع فلهذا قال )ملا يكون مستطيعاً ل الواحد قد
استطعتم( مث قال )ذروين ما تركتكم( إذن احلج ال جيب إال مرة فما زاد فهو تطوع إال ابلنذر، فالنذر 

يه وسلم أمٌر عارض يلزم اإلنسان به نفسه فإذا نذر احلج صار واجباً عليه لقول النيب صلى هللا عل
 أن يطيع هللا فليطعه(.)من نذر 

 القارئ: وجتب العمرة على من جيب عليه احلج، لقول هللا تعاىل )َوَأمتُِّّوا احْلَجَّ َواْلعمْمَرَة َّللَِِّّّ(.
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الشيخ: وجه االستدالل هبذه اآلية خفي ألن اآلية كما ترون إمنا هي يف إجياب اإلمتام ملن شرع فيهما 
ن أيضاً يف ابتداء اإلحرام هذا وجه ذا تساواي يف وجوب اإلمتام بعد الشروع فهما متساوايلكن يقال إ

الداللة وإال لو أن أحدًا انزع وقال هذه اآلية يف وجوب اإلمتام ال يف الوجوب االبتدائي قلنا إذا 
مسألة  وجب اإلمتام فهذا دليل على أهنما يشرتكان يف وجوب االبتداء واملسألة فيها خالف أعين

 وجوب العمرة.
بد قال )أتيت عمر فقلت إين أسلمت اي أمري املؤمنني وإين وجدت القارئ: وملا روى الضيب بن مع

 احلج والعمرة مكتوبني علي فأهللت هبما فقال: هديت لسنة نبيك( رواه النسائي.
ه وسلم وأقّره الشيخ: وجه ذلك أن عمر رضي هللا عنه جعلهما من سنة النيب صلى هللا عليه وعلى آل

 على قوله )مكتوابن علي(.
تلف فيها العلماء على ثالثة أقوال القول األول أهنا فرض واجب على كل أحد ولكن والعمرة اخ

فرضيتها دون فرض احلج والثاين أهنا سنة لكل أحد، والثالث واجبة على اآلفاقي غري واجبة على 
قوال ثالثة واألقرب وهللا أعلم أهنا واجبة على أهل مكة، بل إهنا غري مشروعة ألهل مكة أصاًل فاأل

 ميع وأهنا فرٌض لكن فرضيتها دون فرضية احلج ألهنا ليست من أركان اإلسالم خبالف احلج.اجل
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القارئ: وجيب ذلك يف العمر مرة حلديث أيب هريرة، وال جيوز ألحٍد دخول مكة بغري إحرام ملا روي 
ن يكون دخوله لقتاٍل مباح )ألن دخل مكة إال حمرم إال احلطابني(، إال أعن ابن عباس أنه قال )ال ي

النيب صلى هللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر( متفٌق عليه. ودخل أصحابه غري 
حمرمني، أو من يتكرر دخوله كاحلطّاب واحلّشاش والصّياد فلهم الدخول بغري إحرام حلديث ابن 

هم وألن يف إجياب اإلحرام عليهم حرجاً ىن احلطابني وقسنا عليهم من هو يف معناعباس فإنه استث
فينتفي بقوله تعاىل )َما َجَعَل َعَلْيكمْم يفِّ الدِّينِّ مِّْن َحَرٍج( فإن دخل من جيب عليه اإلحرام بغري إحرام 

 ذلك.فال قضاء عليه ألنه لو وجب قضاؤه للزمه الدخول للقضاء قضاًء فال يتناهى فسقط ل
مر إال مرة وأنه جيوز دخول مكة ملن أدى الفريضة بال إحرام وال الشيخ: والصحيح أنه ال جيب يف الع

دليل على وجوب اإلحرام ملن دخل مكة وقد أدى الفرض فالصواب أن اإلنسان إذا أدى الفريضة 
تسقط التفريعات مرة يف حٍج أو عمرة فالباقي تطوع إن شاء أحرم وإن شاء فال وبناء على هذا القول 

 طابني واحلشاشني وما أشبه ذلك.اليت ذكر من استثناء احل
 

 فصلٌ 
القارئ: وال جيب احلج والعمرة إال بشروٍط مخسة اإلسالم والبلوغ والعقل ملا تقّدم واحلرية 
ستطيع واالستطاعة لقول هللا تعاىل )َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّيالً( فيدل هذا على أنه ال جيب على غري م

 ه ومنافعه مستحقة فهذا أعظم عذرًا من الفقري.والعبد غري مستطيع ألنه ال مال ل
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الشيخ: قوله رمحه هللا اإلسالم هذا ظاهر والبلوغ ظاهر أنه شرٌط للوجوب والعقل كذلك فهؤالء 
أذن له سيده  ن الرقيق إذاالثالثة ال جيب عليهم احلج وأما احلرية ففي النفس من هذا شيء وذلك أل

فما املانع من أن نقول إن احلج واجٌب عليه لدخوله يف عموم قوله تعاىل )َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّياًل( 
وهذا مستطيع فلو قال له سيده اصحبنا يف احلج سنحج وصحبه فهل نقول إن هذا يسقط عنه احلج 

م وبدون حج لكن يف النفس من رجع بدون إحراألنه رقيق؟ املذهب نعم نقول إن شاء ذهب معه و 
هذا شيء واألقرب أنه مستطيع وهو داخٌل يف عموم الناس املذكور يف قول هللا تعاىل )َوَّللَِِّّّ َعَلى 

جُّ اْلبَـْيتِّ َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّيالً( أما غري املستطيع كاملريض وحنوه فاألمر ظاهر أنه ال حج  النَّاسِّ حِّ
 عليه.



روط تنقسم لثالثة أقسام قسٌم يشرتط للصحة وهو اإلسالم والعقل فال يصح من  ارئ: وهذه الشالق
كافٍر وال جمنون ملا ذكران يف الصوم وقسٌم يشرتط لإلجزاء وهو البلوغ واحلرية ملا روى ابن عباٍس قال: 

تق عبٍد حج مث ع قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أُيا صيٍب حج مث بلغ فعليه حجٌة أخرى وأُيا
فعليه حجٌة أخرى( رواه الشافعي والطياليسي يف مسنديهما وألنه فعل العبادة وهو من غري أهل 

الوجوب فلم جيزئه إذا صار من أهل الوجوب كالصيب يصلي مث يبلغ يف الوقت وإن وجد البلوغ أو 
ل فأجزأمها  نسك حال الكماالعتق يف الوقوف بعرفة أو قبله أجزأمها عن حجة اإلسالم ألهنما أتيا ابل

كما لو وجد ذلك قبل اإلحرام وإن وجد بعد الوقوف يف وقته فرجعا فوقفا يف الوقت أجزأمها أيضاً 
 لذلك وإن فاهتما ذلك مل جيزئهما لفوات ركن احلج قبل الكمال.

 الشيخ: هذان الشرطان شرطان لإلجزاء ومها البلوغ واحلرية فلو حج الصيب أو حج الرقيق فاحلج
جيزئ عنهم فيجب على الصيب إذا بلغ أن حيج وجيب على الرقيق إذا عتق أن حيج صحيح لكن ال 

 ولكن الصحيح أنه ابلنسبة للرقيق ليس بشرط وأنه إذا حّج يف رقه فحجه جمزئ.
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القارئ: الثالث شرٌط للوجوب حسب وهو االستطاعة فلو تكلف العاجز احلج أجزأه ووقع موقعه 
قائما لكن إن كان ابحلج   اً به فإذا حتمله أجزأه كما لو حتمل املريض الصالةألنه إمنا سقط عنه رفق

كاًل على الناس ملسألته إايهم وتثقيله عليهم كمره له ألنه يضر ابلناس ابلتزام ما ال يلزمه وإن مل يكن  
 كاًل على أحد لقوته على املشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه فهو مستحٌب له لقوله

 ( وألنه التزاٌم للطاعة من غري مضرٍة ألحد فاستحب كقيام الليل.تعاىل )أيَْتموَك رَِّجااًل َوَعَلى كملِّّ َضامِّرٍ 
الشيخ: والصواب أنه إذا كان ُيكنه أن حيج ولو على قدميه لكن دون أن يكون كاًل على الناس فإنه 

)أيَْتموَك رَِّجاالً( فإذا كان هذا الرجل واجب عليه ألنه مستطيع وكما استدل املؤلف رمحه هللا ابآلية 
داً يستطيع أن يذهب مع الناس وخيدمهم ورمبا يعطونه أجرة فإنه يلزمه وما الذي يسقطه قوايً جل

 واآلية عامة )َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّياًل( مباله وبدنه.
 

 فصلٌ 
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روى ابن عمر قال )جاء رجٌل إىل النيب صلى هللا القارئ: واالستطاعة يف حق البعيد الزاد والراحلة ملا 
لراحلة( قال الرتمذي هذا حديٌث عليه وسلم فقال اي رسول هللا: ما يوجب احلج؟ قال: الزاد وا

حسن، وألهنا عبادة تتعلق بقطع مسافٍة بعيدٍة فاشرتط لوجوهبا الزاد والراحلة كاجلهاد، والزاد هو ما 
سوٍة لذهابه ورجوعه، فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه مل يلزمه حيتاج إليه من مأكول ومشروٍب وك

عن أهله ومعاشه وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه احلج ألن عليه يف غربته ضرراً ومشقًة وغيبًة 
بثمن مثله يف الغالء والرخص أو بزايدٍة ال جتحف مباله لزمه وتعترب القدرة على املاء وعلف البهائم يف 

على ما جرت به العادة وال يكلف محل ذلك من بلده ملا فيه من املشقة اليت ال ُيكن  منازل الطريق
أوعية الزاد واملاء ألنه ال يستغين عنها، ويشرتط وجدان راحلٍة تصلح ملثله  حتملها ويعترب قدرته على

ا جرت به بشراء أو كراء وما حيتاج إليه من آلتها الصاحلة ملثله من حممٍل أو زاملٍة أو قتب على م
عادة مثله وما ال يتخوف الوقوع منه ويكون ذلك فاضاًل عما حيتاج إليه لقضاء ديٍن حاٍل ومؤجل 

ة عياله إىل أن يعود وما حيتاجون إليه من مسكٍن وخادم ألن هذا واجٌب عليه يتعلق به حق ونفق
ألنه واجٌب لدفع آدمي فكان أوىل ابلتقدمي كنفقة نفسه وإن احتاج إىل النكاح خلوف العنت ٌقدم 

 الضرر عن نفسه فأشبه النفقة وإن مل خيف وجب احلج ألنه تطوٌع فلم يسقط به حج الواجب.
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الشيخ: دل كالم املؤلف رمحه هللا أنه ال بد أن يكون ما يستطيع به احلج فاضاًل عن نفقته وديونه 
ؤه فورًا وأما املؤجل فينظر إذا كان قضاوقوله حالة أو مؤجلة فيها نظر أما احلال فنعم ألنه جيب عليه 

يغلب على ظنه أنه عند حلول أجله سوف يويف فهذا قادر ومن ذلك ما يوجد اآلن على كثري من 
الناس يف صندوق التنمية العقارية جتد اإلنسان مثاًل عنده بيت بناه من القرض والقرض حيل منه يف  

ذا ال جيب عليه احلج مع أنه اآلن يف يده ما ل هكل سنة جزٌء يسري يستطيع وفاءه إذا حل فهل نقو 
يستطيع به احلج؟ فاملهم أن احلال كما قال املؤلف رمحه هللا مقدَّم على احلج ال شك يف هذا وأما 
املؤجل ففيه تفصيل إذا كان اإلنسان يعرف من نفسه أنه قادر على وفائه عند حلول أجله وعنده 

يه احلج لدخوله يف عموم قوله )َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّياًل( عل اآلن مال يستطيع أن حيج به فإنه جيب
 وإن كان ال يثق من نفسه الوفاء فإنه يبقي هذه الدراهم حىت أييت موعد الوفاء فيويف هبا.

القارئ: ومن له عقاٌر حيتاج إليه للسكىن أو إىل أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعٍة خيتل رحبها 



ذلك أو آالٌت لصناعته احملتاج إليها أو كتب من العلم حيتاج إليها مل يلزمه صرفه يف احلج ه لاحملتاج إلي
ألنه ال يستغين عنه أشبه النفقة ومن كان ذلك فاضالً عن حاجته كمن له بكتاٍب نسختان أو له داٌر 

ولده أو  له فاضلة أو مسكٌن واسٌع يكفيه بعضه فعليه صرف ذلك يف احلج ومن مل يكن له ماٌل فبذل
 غريه مااًل حيج به مل يلزمه قبوله.
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الشيخ: أما غري الولد فنعم ال يلزمه قبوله لكن لو قبل فال أبس يعين لو أن صديقاً له أعطاه مااًل حيج 
يلزمه قبوله وحيج به ألن الولد من به وقبله وحج به فال حرج وأما إذا بذله ولده فالصحيح أنه 

 احلديث )إن أوالدكم من كسبكم( وألن الولد ال منَّة له على أبيه فيما يعطيه الكسب كما جاء يف
فانتفى الضرر فالصواب أنه إذا بذله ولده وجب عليه احلج لكن العكس لو بذله الوالد قال اي بمين 

الظاهر أنه يلزمه أيضاً لدخوله يف قوله )َمنِّ  خذ هذه نفقة احلج حج هبا مع زمالئك فهل يلزمه؟
َتطَاَع( وألنه ال منَّة يف ذلك فاحلاصل أنه إذا بذل له النفقة من ال مّنة له عليه فقد استطاع وأما من اسْ 

 خيشى أن ُين عليه ولو يف املستقبل فإنه غري مستطيع.
ليه فيه مّنة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما القارئ: وإن بذل له أن حيج عنه أو حيمله مل يلزمه قبوله ألن ع

 باذل أجنبياً.لو كان ال
 الشيخ: العبارة فيها قلق.

 
 فصلٌ 

القارئ: فأما املكي ومن بينه وبني مكة دون مسافة القصر فال يشرتط يف حقه راحلة ومىت قدر على 
 احلج ماشياً لزمه ألنه ُيكنه ذلك من غري مشقٍة شديدة.

يستطيع أن ُيشي فال   املكي ومن بينه وبني مكة دون املسافة إذا كان الالشيخ: يف كالمه نظر حىت
بد من راحلة فلو أن املؤلف رمحه هللا جعل املسألة على إطالقها يف كتاب هللا ويف سنة رسول هللا 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لكفى فيقال مىت استطاع اإلنسان بنفسه أو براحلة أن حيج وجب 

حلج كله فكذلك أيضاً يف أجزاء احلج يستطع ال هبذا وال هبذا مل جيب وهذا كما أنه يف ا عليه ومىت مل
فمن عجز أن يطوف ماشياً طاف راكباً وهلذا ملا قالت إحدى أمهات املؤمنني للنيب عليه الصالة 
 والسالم عند طواف الوداع إهنا مريضة قال )طويف من وراء الناس وأنت راكبة( فأذن هلا ابلركوب



ينه بني مكة دون املسافة وال يستطيع املشي لعجزها عن املشي فعلى هذا من كان من أهل مكة أو ب
 فإنه ال بد أن يكون قادراً على راحلة.
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القارئ: وإن عجز عن املشي وأمكنه احلبو مل يلزمه ألن مشقته يف املسافة القريبة أكثر من السري يف 
 املسافة البعيدة.

 الشيخ: صحيح.
 

 فصلٌ 
 يف ثالثة أشياء. القارئ: واختلفت الرواية

الشيخ: الرواية أي عن اإلمام أمحد رمحه هللا، فإن قال قائل قد يشكل على طالب العلم ما يرد عن 
اإلمام أمحد من أقواٍل متعددة يف مسألة واحدة فيقال إن تعدد األقوال عنه رمحه هللا يف مسألة واحدة 

أحسن من انتهى إىل ينتهي إليه وقد  يدل على ورعه وعلى سعة علمه وأنه رمحه هللا يقول حبسب ما
ما مسع فيسمع شيئاً ويقول به مث يسمع شيئاً آخر يكون راجحاً عنده فيقول به قد يكون له يف 

املسألة الواحدة مخس رواايت على األحكام اخلمسة وهي مسألة واحدة وأكثر ما مسعت وما حيضرين 
س رواايت على األحكام  فعنه يف ذلك مخاآلن هو قوله يف هالل رمضان إذا كان هناك غيم أو قرت

اخلمسة وعنه أن الناس تبٌع لإلمام يصومون بصومه ويفطرون بفطره ويف قوٍل سابع يف املذهب العمل 
 بعادٍة غالبة يعين مثاًل إذا مضى شهران كاملة فالثالث انقص أو ابلعكس.

يه ويف الوقت ن تكمل الشرائط فالقارئ: واختلفت الرواية يف ثالثة أشياء وهي إمكان املسري وهو أ
سعٌة يتمكن من السري ألدائه وختلية الطريق وهو أن ال يكون يف الطريق مانٌع من خوٍف وال غريه 

 واحملرم للمرأة.
الشيخ: هذه ثالثة أشياء األول إمكان السري أو املسري، والثاين الطريق أن ال يكون فيه موانع أو 

 و لألداء؟ وينبين عليها ما سيذكره رمحه هللا.ذه شرٌط للوجوب أعوائق والثالث حمرم املرأة، هل ه
القارئ: فروي أهنا من شرائط الوجوب ال جيب احلج بدوهنا ألنه ال يستطاع فعله بدوهنا فكانت شرطاً 

للوجوب كالزاد والراحلة وعنه أهنا شروٌط للزوم األداء دون الوجوب ألهنا أعذاٌر متنع نفس األداء 



إذا قلنا هي من شرائط الوجوب فمات قبل حتققها فال شيء عليه  الوجوب كاملرض و  فقط فلم متنع
 كالفقري وإن قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشرائط اخلمس حمَج عنه كاملريض.
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الشيخ: هذا ما يرتتب على القول أبهنا شرٌط للوجوب أو يف لزوم األداء فإذا ماتت املرأة وهي غنية 
ها من ماهلا ويكون احلج ديناً يف ى احلج بنفسها ولكن مل جتد حمرماً مث ماتت فهل حيج عنوقادرة عل

ماهلا أو ال؟ إن قلنا إن وجود احملرم شرٌط للوجوب فإنه ال حيج عنها ألن احلج مل جيب عليها، وإن 
ت فيحج عنها قلنا إنه شرٌط للزوم األداء وجب أن حيج عنها ألن األداء يف حقها اآلن تعذر ألهنا مات

عنها فاألمر سهل، ألنه قد يكون خلفها من الورثة من  وهذه املسألة ليست هينة وال يقال إذن حنج
هو قاصر إما جمنون أو صغري أو ما أشبه ذلك فال ُيكن أن أنخذ من تركتها شيئاً إذا قلنا إن هذا 

 شرٌط للوجوب هذا ما يرتتب على هذه املسألة.
صول إىل مكة إال ن أغناه هللا تعاىل قبل احلج خبمسة أايم وال يدرك الو كذلك أيضاً لو أن اإلنسا

بعشرين يوماً مث مات هل يقضى عنه أو ال؟ على القول أبنه شرٌط للوجوب ال يقضى عنه ألنه مل جيب 
 عليه، وعلى القول أبنه شرٌط للزوم األداء يقضى عنه.

نه ال يستطيع إما حساً وإما شرعاً وإما وقتاً والذي يظهر يل وهللا أعلم أهنا شرٌط للوجوب وذلك أل
اً فمثل احملرم للمرأة، وأما وقتاً فكما لو متت شروط الوجوب يف زمٍن ال يتمكن فيه من أما شرع

الوصول إىل مكة، وأما حساً فكما لو كان يف الطريق ما يعوقه وُينعه من الوصول إىل مكة فالصواب 
 أهنا شرٌط للوجوب.
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ئ: وإمكان السري معترٌب مبا جرت به العادة فلو أمكنه السري أبن حيمل على نفسه ما مل جتري به القار 
عن عدم املوانع فيها بعيدًة كانت أو قريبة،  عادٌة مل يلزمه ألن فيه مشقًة وتغريرًا وختلية الطريق عبارةٌ 

ه كالرب إذا كان فيه مانع فإن كان برًا أو حبرًا الغالب السالمة فيه فإن مل يكن الغالب السالمة مل يلزم
الطريق آمناً لكنه حيتاج إىل خفارٍة كثريٍة مل يلزمه األداء ألنه كالزايدة على مثن املثل يف شراء الزاد وإن  

فقال ابن حامد يلزمه ألهنا غرامٌة ممكنة يقف احلج على بذهلا فلزمته كثمن الزاد. وقال  كانت يسرية



  يف الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات.القاضي ال يلزمه ألهنا رشوةٌ 
الشيخ: اخلفارة هي ما يؤخذ على اإلنسان حلمايته وكان يف األول القبائل منتشرة يف الطرق ومن 

ق إذا مر املسافر أخذوا ماله وأييت أحٌد من هذه القبيلة ويقول للراكب أان القبائل قوٌم قطاع طري
ذا مر ابلقبيلة وعدوا عليه صاح اخلفري وقال دونكم أان أمحيك منها بشرط أن تعطيين كذا وكذا، فإ

فالن بن فالن فإذا عرفوا أنه منهم تركوا املسافر وهذه تسمى خفارة ألهنا تعطى للخفري الذي ُينع 
لعدوان على هذا الرجل، فهل اخلفارة مانعة من الوجوب؟ ذكر املؤلف رمحه هللا أنه إذا كانت  من ا

وإذا كانت يسرية ففيها قوالن قول ابن حامد وقول القاضي والصواب أهنا كثرية فإهنا متنع الوجوب 
هنا ال متنع وجوب ال متنع الوجوب إذا كان قادراً عليها ألهنا من نفقات السفر فإذا كان قادراً عليها فإ

احلج قليلًة كانت أو كثرية. وقول القاضي رمحه هللا ألهنا رشوة يف الواجب فيقال ليست هذه رشوة 
نها دفع ظلٍم عن نفسه، والرشوة اليت ورد النهي عنها ما قصد هبا إبطال احلق أو إحقاق الباطل لك

خذ جائٌز للمعطي فتعليل القاضي وأما ما قمصد به دفع الظلم فهذا ليس برشوة بل هو حراٌم على اآل
 رمحه هللا عليل.

 السائل: ما حكم اخلفارة؟
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كان متيقناً أنه سيعدى عليه فإذا تيقنا ذلك وقال أان أمحيك فهذه مثل الشيخ: اخلفارة حرام إال إذا  
 األجرة.

 أىب فهل يكون آمثاً؟السائل: لو أن املرأة بذلت ماالً حملرمها ليحج هبا ف
الشيخ: ال يكون آمثاً لكن لو فمرض أن احملرم مل يؤد الفريضة وقالت أان أعطيك مااًل تكون يل حمرماً 

حيج اآلن ألنه قادر أو ال يلزمه؟ حيتمل أن يلزمه ذلك ألنه اآلن قادر وال مّنة  وحتج فهل يلزمه أن
 ألحٍد عليه وهو أيخذ أجرة كاجلمَّال.

 فصلٌ 
فأما السالمة وكونه على حاٍل ُيكنه الثبوت على الراحلة فهو شرٌط للزوم األداء خاصة فإن  القارئ:

نه ويعتمر ملا روى أبو رزيٍن أنه أتى النيب صلى عدم ذلك ملرٍض ال يرجى برؤه أو كرب أقام من حيج ع
رة وال الظعن قال: هللا عليه وسلم فقال: )اي رسول هللا إن أيب شيٌخ كبرٌي ال يستطيع احلجَّ وال العم

 حج عن أبيك واعتمر( وهو حديٌث حسن.



حج عن  الشيخ: يف هذا احلديث دليل على وجوب العمرة ألنه قال ال يستطيع احلج وال العمرة قال
 أبيك واعتمر وقد ثبت أن القول الراجح وجوب العمرة لكن وجوهبا أقل أتكدًا من وجوب احلج.

 حج عليه ألنه أتى مبا أمر به فخرج عن عهدته كما لو مل يربأ. القارئ: فإن برئ بعد أن حج عنه فال
هلا صور منها هذه الشيخ: هذا فيه فائدة عظيمة وهو أن اإلنسان إذا أبرأ ذمته من العبادة سقطت و 

املسألة، إذا أقام من حيج عنه ويعتمر بناًء على أن مرضه ال يرجى برؤه فحج عنه مث شفاه هللا فإنه ال 
مرًة اثنية ألن ذمته برئت ومثل ذلك املريض الذي قيل له إن املرض ال يرجى زواله فأطعم يلزمه احلج 

ة فال يلزمه قضاء السنة اليت سبقت ألن ذمته عن الصيام مث شفاه هللا وعافاه وصام من السنة الثاني
 برئت.
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القارئ: وإن كان مرضه يرجى زواله مل جيز أن يستنيب ألنه يرجو القدرة فلم تكن له االستنابة  
عنه وهو غري ميئوس منه كالصحيح الفقري فإن استناب مث مات مل جيزئه ووجب احلج عنه ألنه حمج 

ئ، وهل جيوز ملن ُيكنه احلج بنفسه أن يستنيب يف حج التطوع فيهما فلم جيزئه احلج كما لو بر 
روايتان إحدامها جيوز ألهنا حجٌة ال يلزمه أداؤها فجاز له االستنابة فيها كاملعضوب والثانية ال جيوز 

 نفلها كالصالة.ألهنا عبادٌة ال جتوز االستنابة يف فرضها فلم جتز يف 
التعبد هلل فهذا رجل قادر على أن حيج بنفسه فأعطى من حيج الشيخ: وهذا أقرب من حيث مراعاة 

عنه فيقال كيف يصح هذا وهل العبادة سلعة تباع وتشرتى؟ ال، العبادة تعّبد هلل عز وجل بتعظيمه 
القول أقرب إىل الصواب  وحمبته والتقرب إليه فإما أن تفعلها بنفسك وإما أن ال تنيب غريك وهذا

ن أن يقول إلنسان توضأ عين صلِّّ عين كذلك ال يقول تطوع، فإذا قال قائل ألنه كما ال جيوز لإلنسا
هذا رجٌل ثري وحيب أن يشارك الناس يف احلج ولكنه ال يريد أن حيج بنفسه نقول يعطي من ماله من 

هللا عليه وسلم يف الغازي أن من أعانه  يريد احلج وهو إذا أعان حاجاً فقد حج كما قال النيب صلى
فنقول اي أخي هذه الدراهم اليت تريد أن تبذهلا إلنسان ليقوم عنك ابحلج أعطها هؤالء فقد غزا 

 الفقراء الذين مل يؤدوا فريضة احلج وهو أفضل لك.
 

 فصلٌ 
عن النيب صلى  القارئ: ومن كملت الشرائط يف حقه لزمه احلج على الفور ومل جيز له أتخريه ملا روي



احلج فليتعجل فإنه قد ُيرض املريض وتضل الضالة وتعرض احلاجة( هللا عليه وسلم أنه قال )من أراد 
رواه ابن ماجة، وعن علٍي رضي هللا عنه قال )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من ملك زاداً 

و نصرانياً( رواه الرتمذي وألنه أحد وراحلًة تبّلغه إىل بيت هللا ومل حيج فال عليه أن ُيوت يهودايً أ
 م فلم جيز أتخريه إىل غري وقت كالصيام.أركان اإلسال
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الشيخ: هذا الفصل خالصته أنه جيب على من متت الشروط حبقه أن يبادر ابحلج وأتى املؤلف أبدلٍة 
ََ فيه ضعف، وقد اختلف العلماء  فيها ضعف، أثر علي واألثر اآلخر أظنه عن ابن عباس لكنه أيضًا

الفور إذا متت الشروط أو ال؟ الصحيح أنه واجب على الفور يف هذه املسألة هل جيب احلج على 
وأنه ال جيوز التأخري لعموم األدلة الدالة على وجوب فعل املأمور فوراً وألنه قد تعرض عوارض متنعه 

 من احلج.
 

 فصلٌ 
ٍس قال )رفعت امرأة صبياً فقالت اي رسول هللا: أهلذا القارئ: وحج الصيب صحيح ملا روى ابن عبا

قال: نعم ولك أجر( رواه مسلم، والكالم فيه يف أربعة أمور أحدها يف إحرامه إن كان مميزاً حج؟ 
أحرم إبذن وليه وال يصح بغري إذنه ألنه عقٌد يؤدي إىل لزوم ماٍل فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع وإن  

ري الصيب بذلك وليه الذي يلي ماله ومعىن إحرامه عنه عقده اإلحرام له فيصكان غري مميٍز أحرم عنه 
حمرماً دون الويل كما يعقد له النكاح فلذلك صح أن حيرم عنه الويل حمالً كان أو حمرماً ممن حج عن 
نفسه وممن مل حيج فإن أحرمت عنه أمه صح يف ظاهر كالم أمحد ألنه قال حيرم عنه أبواه وهو ظاهر 

سائر عصباته وجهان بناًء على ابن عباس وقال القاضي: ال يصح لعدم واليتها على ماله ويف حديث 
 القول يف األم فأما األجنيب فال يصح إحرامه عنه وجهاً واحداً.

الشيخ: حج الصيب صحيح ودليله واضح صريح حديث ابن عباٍس رضي هللا عنهما )أن امرأًة رفعت 
 وسلم فقالت: أهلذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر(. صبياً إىل النيب صلى هللا عليه
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ما اإلحرام فإن كان مميزاً أحرم بنفسه واملميز من بلغ سبع سنوات وقيل من يفهم اخلطاب ويرد وأ
ب فليس مبميز ولو بلغ مثانية اجلواب وإن مل يبلغ سبع سنوات، وإذا مل يفهم اخلطاب ومل يرد اجلوا

هللا عليه  سنوات وهذا هو الصحيح لكن الغالب أن السبعة يكون هبا التمييز وهلذا قال النيب صلى
وعلى آله وسلم: )مروا أبناءكم ابلصالة لسبع( فإذا كان مميزاً أحرم بنفسه فيقول له وليه أحرم بعمرة 

 أو حبج وإن كان غري مميز عقد له وليه اإلحرام.
من الويل؟ الويل هو الذي يلي ماله وهو األب أو وصيه أو احلاكم وقيل الويل من يتوىل أمره من أٍب 

أو خاٍل أو غري ذلك فإذا أعطي الصيب خاله يسافر به معه إىل مكة فهذا وليه وهذا  أو أٍم أو عمٍ 
حج؟ قال: )نعم ولك القول هو الراجح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال للمرأة اليت قالت: أهلذا 

ن أجر( فكل من يتواله يف هذه السفرة فهو وليه فيحرم عنه أي ينوي أن هذا الصيب صار حمرماً ال أ
ينوي أنه هو أحرم عن الصيب ألن هذا ال يستقيم لكن ينوي أن هذا الصيب دخل يف اإلحرام وإذا 

 فعل ذلك انعقد إحرام الصيب.
فعله كالوقوف بعرفة ومزدلفة فعليه فعله وما ال ُيكنه فعله  القارئ: الثاين أن ما قدر الصيب على 

قال )كنا إذا حججنا مع النيب صلى هللا عليه كالرمي فعله الويل عنه، ملا روى جابٌر رضي هللا عنه 
وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم( رواه ابن ماجة وإن أمكنه املشي وإال طيف به حممواًل فقد روى 

سحاق أنَّ أاب بكٍر الصديق رضي هللا عنه طاف اببن الزبري يف خرقة وال يرمي عن األثرم عن أيب أ
 نفسه.الصيب إال من أسقط فرض الرمي عن 

الشيخ: وظاهر كالم املؤلف رمحه هللا أنَّ الصيب إذا أحرم يلزمه حكم اإلحرام فيفعل كل ما يقدر عليه 
ىن وما يعجز عنه يقوم به الويل كالرمي وما ال من واجبات احلج كالوقوف بعرفة ومزدلفة واملبيت يف م

 ألفعال ثالثة:ُيكن فعله بنفسه ولكن حبمله حيمل كالطواف والسعي فعلى هذا تكون ا
 األول ما يفعله بنفسه كالوقوف.
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 والثاين ما يفعله حمموالً كالطواف والسعي.
 والثالث ما يفعل عنه كالرمي.

يف  وقال أبوحنيفة وأصحابه ال يلزمه أحكام النسك ابلتزامها وله أن يرفض اإلحرام ويتخلص قال
هذا فيجوز رفض اإلحرام وال يلزم بشيء فإذا عّن  الفروع وهذا متوجه ألنه ليس أهاًل لاللتزام وعلى



للصيب وهو حمرم أن يتخّلص وقال وهللا ما أان جبالس إبزار ورداء أريد الثياب فعلى مذهب أيب حنيفة 
ذلك لو تضايق من وما اختاره صاحب الفروع نقول الأبس خنلع ثياب اإلحرام ونلبسه ثيابه وك

الصيب ليس أهاًل لاللتزام والدليل على هذا أن العلماء رمحهم  الطواف هذا يف احلقيقة قوٌل قوي ألن
هللا قالوا إنه ال يصح نذر الصيب ألنه ليس أهاًل لاللتزام فلو نذر الصيب الذي دون البلوغ أن يصلي 

الذي نفيت به أي أن الصيب ال يلزم إبكمال ركعتني مل يلزمه أن يصلي ألنه ليس أهاًل لذلك، وهذا هو 
يرتتب على فعله احملظور شيٌء أبداً ألنه غري مكلف وليس أهاًل لاللتزام وهو الذي يف النسك وال 

أوقاتنا هذه ال يسع الناس العمل إال به ألهنم حيرمون هبم من امليقات يريدون اخلري واألجر ولكن 
َم للناس. تؤذيهم الصبيان فإذا قلنا هبذا القول  صار فيه سعًة

من حمظورات اإلحرام إن كان مما يفرق بني عمده وسهوه فال فدية فيه ألن القارئ: الثالث أنَّ ما فعله 
عمد الصيب خطأ وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد وحنوه ففيه الفدية ويف حملها 

ه كجنايته على آدمي والثانية جتب على روايتان إحدامها جتب يف مال الصيب ألنه واجٌب جبنايته فلزم
 ه يف ذلك وغرَّر مباله.وليه ألنه أدخل
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الشيخ: الثالث جناية الصيب يف اإلحرام إن كان مما يفرق بني عمده وخطئه وسهوه وذكره فإنه ال 
شيء عليه مثل لبس املخيط، والطِّْيب وأما إذا كان مما ال يفرق كجزاء الصيد فإنه تلزمه الفدية ولكن 

إذا فعلها  التفريق وأن مجيع حمظورات اإلحرام الصحيح أنه ال يفرق يف حمظورات اإلحرام هذا
اإلنسان جاهاًل أو انسياً أو مكرهاً فال شيء عليه أعالها اجلماع يف احلج قبل التحلل األول وأدانها 

الطِّْيب وشبهه فالصواب أن مجيع احملظورات ال فرق بينها إذا فمعلت جهاًل أو نسياانً أو إكراهاً مل 
ْذاَن إِّْن القاً ال فدية وال فساد نسك وال غري يرتتب على فعلها شيٌء إط ها، لعموم األدلة )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ

يَنا َأْو َأْخطَْأاَن( ولقوله تعاىل يف الصيد )َوَمْن قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـَعمِّّدًا( فمفهومه أن غري املتعمد ال شيء  َنسِّ
 فعل حمظورات اإلحرام كلها ألنه ال عليه وهو الصواب وبناًء على ذلك نقول ال شيء على الصيب يف

 قصد له وليس أهاًل لاللتزام.
القارئ: وإن وطئ الصيب أفسد حجه ووجبت الفدية وُيضي يف فاسده وعليه القضاء إذا بلغ وهل 

جيزئه القضاء عن حجة اإٍلسالم ينظر فإن كانت لو صحت أجزأت وهو أن يبلغ يف وقوفها أو قبلها 
 فال.أجزأ القضاء أيضاً وإال 



ه إذا وطئ فال شيء عليه لكن على كل حال هذا قريب من الشيخ: وعلى القول الذي رجحنا
 الفرض صيب ذو سبع سنني أو مثان سنني يطأ يف حج لكن فرض املسائل مترين للذهن.

القارئ: الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة احلضر فهو يف ماله ألن الويل مل يكّلفه ذلك وما زاد 
 ي حمله روايتان كالفدية سواء.فف
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الشيخ: هذا صحيح ما زاد عن نفقة احلضر فإنه يكلف الصيب زايدة لكن إذا قيل إذا كان ال ُيكن 
جتب النفقة على كل حال أن يبقى الصيب يف احلضر وأن سفره مع وليه أمر ضروري فينبغي أن يقال 

فلو كان عند اإلنسان يتيٌم ألخيه وأراد احلج  يف مال الصيب ألن السفر به من مصلحته وضرورته
أبهله فهنا ال ُيكن أن يبقى اليتيم يف البيت وحده ال بد من سفره به فإذا زادت النفقة على نفقة 

ج تكلف ألف ومخسمائة هذه األلف احلضر أبن كان نفقته ابحلضر الشهر مخسمائة رايل ويف سفر احل
أهنا تكون يف ماله ألن سفره به من ضرورته ومصلحته، أما أتكون على عمه؟ أو يف ماله؟ الصحيح 

إذا مل يكن هناك ضرورة وال مصلحة ولكن استصحبه ألن الولد صاح ملا رأى أوالد وليه سيسافرون 
 د على نفقة احلضر فهو يف مال الويل.وقال أنخذه معنا فهنا ما قاله املؤلف وجيه أنَّ ما زا

ُينع الويل الصيب من صيده لكن يف غري احلرم إذا قلنا أبن الصيب ال مسألة: اجلراد يف احلرم جيب أن 
 يلزم مبقتضيات اإلحرام فال يلزمه.

إذا صاد الصيب يف احلرم فإن كان الصيب ليس له اختيار فال شيء عليه وإن كان له اختيار فيقال إنه 
لوجوب هذا على القول زم بفدية الصيد إلمكان منعه وقد يقال ال ألن هذا الصيب ليس من أهل ايل

 الذي رجحناه أما على املذهب فيجب على كل حال.
 

 فصٌل يف حج العبد
 القارئ: وهو صحيٌح ألنه من أهل العبادات فصح حجه كاحلر والكالم فيه يف أربعة أمور:
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ن سيده  أحدها أنه إن أحرم صح إحرامه إبذن سيده وبغري إذنه ألهنا عبادٌة بدنية فصحت منه بغري إذ
لشروع فلم ُيلك حتليله إذا شرع إبذنه  كالصالة فإن أحرم إبذن سيده مل جيز حتليله ألهنا عبادٌة تلزم اب

كقضاء رمضان وإن أحرم بغري إذنه فقال أبو بكر ال ُيلك حتليله لذلك وقال ابن حامد له حتليله 
يلزمه كاالعتكاف فإن أذن له  وهو أصح ألن حق السيد فيه اثبٌت الزم فلم ُيلك العبد إبطاله مبا ال

يعلم العبد رجوعه حىت أحرم ففيه وجهان بناًء على  مث رجع قبل إحرامه فهو كمن مل أيذن فإن مل
 الوكيل هل ينعزل ابلعزل قبل علمه به على روايتني.

 الشيخ: حج العبد صحيح ألنه من أهل العبادات وسبق أن القول الراجح يف حج العبد أنه جمزئ:
ذنه فهذا له ذا أحرم إبذن سيده هذا واضح أن إحرامه صحيح وليس آبمث، وإن أحرم بغري إأواًل إ
 صور:

الصورة األوىل أن ُينعه من اإلحراٍم، فإذا استأذنه أن حيج قال ال حتج فحج فهنا إحرامه غري صحيح 
 ألن سيده منعه.

 وال إشكال فيه. الثاين أن أيذن له كأن يستأذن أن حيج فيقول نعم حج فهذا يصح إحرامه
ذكره املؤلف رمحه هللا هل يصح إحرامه  الثالث أن ال نعلم هل أذن أو ال؟ فهذا حمل اخلالف الذي

أو ال؟ والصحيح أنه يصح لكن لسيده حتليله ومعىن حتليله أن يقول أبطل النسك وحتلل منه ولكن 
 رج إذا حلله.هل األوىل أن يبقيه أو حيلله؟ األوىل أن يبقيه ال شك ألنه سيلحقه ح
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وإذا أذن له مث رجع فإن علم العبد برجوعه قبل أن حيرم فإحرامه غري صحيح وإن مل يعلم حىت أحرم 
بل علمه ابلعزل أو ال ينعزل إال فهل له حتليله أم ال وهو مبيٌن على القول بعزل الوكيل هل ينعزل ق

فه مبيٌن على أصل واألصل بقاء ماكان على بعد علمه؟ الصحيح أنه ال ينعزل إال بعد علمه ألن تصر 
ماكان مثاله يف الوكيل وكلتك أن تبيع هذا البيت وبقي البيت معك على أنك ستبيعه مث إين عزلتك 

علم بعزيل إايك فهل يصح البيع؟ الصحيح أنه وبعد أن عزلتك وأثبت ذلك بشهود بعته أنت قبل أن ت
وقيل ال يصح البيع بناًء على أنه ينعزل قبل العلم ابلعزل يصح البيع إذا ثبت أن هذا الوكيل مل يعلم 

 وهللا أعلم.
القارئ: الثاين إذا نذر العبد احلج انعقد نذره ألنه مكلف فانعقد نذره كاحلر فإن كان إبذن سيده مل 

 لوفاء به ألنه أذن يف التزامه وإن كان بغري إذنه فله منعه ذكره ابن حامد وقال القاضيُيلك منعه من ا



ال جيوز ألن جتويز ذلك يفضي إىل متكينه من التسبب يف إبطال حق سيده ومىت عتق فعليه الوفاء به 
 وال يفعله إال بعد حجة اإلسالم.

تصّور إذا قال مثالً العبد لسيده أان أريد الشيخ: لكن كيف يتصّور أن أيذن السيد لعبده يف النذر؟ ي
علّي نذر إن جنحت أن أحج وقد أذن له سيده يف ذلك أن أجعل نذرًا على جناحي يف كذا فقال هلل 

مع أن النذر مكروه وبعض العلماء حرمه ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )هنى عنه( وقال 
اً( وقال )إنه ال يقدم شيئاً وال يؤخره( كل هذا اثبٌت يف )إنه ال أييت خبري( وقال )إنه ال يرد شيئ

صالة والسالم أن هللا تعاىل إذا أراد قضاًء قضاه سواًء نذرت أم مل الصحيح وصدق الرسول عليه ال
تنذر لكن هذا النذر يستخرج هللا به منك ألنك خبيل أو يستخرج هللا به عبادة ألنك ال تفعل 

 ين يندمون إذا نذروا مث أيتون إىل أبواب العلماء فيقولون خلصوان.العبادات وهلذا ما أكثر الذ
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الثالث أن ما جىن العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته ابلصيام فقط ألنه كاملعسر وأدىن منه القارئ: 
فعليه الفدية به وإال ففرضه الصيام وإن فإن مّلكه السيد هدايً وأذن له يف الفدية به وقلنا إنه ُيلك 

ليه كالزوجة إذا متتع أو قرن إبذن سيده فهدي التمتع والقران عليه ألن النسك له فكانت الفدية ع
 فعلته إبذن زوجها وقال القاضي هو على سيده ألنه إبذنه.

ْلعمْمَرةِّ إِّىَل الشيخ: ولكن إذا قلنا إنه عليه وهو ال ُيلك فإنه يعدل إىل الصيام لقوله تعاىل  )َفَمْن مَتَتََّع ابِّ
َيامم( وا لفدية كما قال ما فيها إال الصيام لكن إذا مّلكه احْلَجِّّ َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ َفَمْن مَلْ جيِّْد َفصِّ

 سيده فالصحيح أنه جيب عليه أن يفديه ابملال.
 فاسده ويصوم مكان البدنة مث إن كان القارئ: الرابع أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه املضي يف

ه ألن هذا اإلحرام هو اإلحرام مأذوانً فيه مل يكن لسيده حتليله منه وإن مل يكن مأذوانً فيه فله حتليل
 الذي كان صحيحاً فحكمه يف ذلك حكمه.

 
 فصٌل يف حج املرأة

حمرم ملا روى أبو هريرة قال قال القارئ: يف حج املرأة ثالثة أمور أحدها أنه ال حيل هلا السفر إليه بغري 
ة يوم إال ومعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ال حيل المرأٍة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسري 

 ذو حمرم( متفٌق عليه.
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الشيخ: ليت املؤلف رمحه هللا أتى حبديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما )أنه مسع النيب صلى هللا 
رم( بدون قيد ألنه أعم، فإن قال عليه وعلى آله وسلم خيطب يقول: ال تسافر امرأٌة إال مع ذي حم

مع ذي حمرم( مطلق وحديث أيب هريرة الذي معنا مقيد مبسرية يوم؟  قائل )ال تسافر امرأٌة إال
فاجلواب على هذا أن التقييدات الواردة يف ذلك خمتلفة فدل هذا على أن القيد يف كل واحٍد منها 

ما بناًء على الغالب وإما بناًء على سؤال ليس مقصودًا وأن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر ذلك إ
ه ذلك فاملهم أنه ملا اختلفت القيود تعارضت فتساقطت فوجب األخذ ابملطلق السائل أو ما أشب

وهو أن كل ما يسمى سفرًا فإن املرأة ال حيل هلا أن تسافر إال مع ذي حمرم وهذا القول هو الراجح، 
م يف رم( فهل نقيد اليوم ابلزمن؟ أو ابملسافة اليت تكون يف اليو أما إذا قلنا )مسرية يوم إال ومعها ذو حم

ذلك الوقت يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ إن قلنا ابألول صار ُيكن أن تسافر ألمريكا 
بدون حمرم من اململكة ألهنا تقطعه يف يوم بل يف أقل وإذا قلنا ابلثاين وهو املراد مسرية يوم حبسب 

ي أن السفر شرعاً سول عليه الصالة والسالم صار هذا دليالً على مسألة مهمة وهالسري يف عهد الر 
ال يتقيد بيومني كما هو املعروف عند أكثر العلماء أن السفر الذي تقصر فيه الصالة وحيل فيه الفطر 

اً وُيسح فيه ثالثة أايم يف اخلف هو ما بلغ يومني فإن هذا احلديث يدل على أن مسرية يوم تعترب سفر 
 د الناس.وهذا القول هو الراجح أن السفر معترٌب مبا يعد سفراً عن

القارئ: واحملرم زوجها أو من حترم عليه على التأبيد بنسب أو بسبٍب مباح كأبيها أو أخيها من نسٍب 
 أو رضاع.
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الشيخ: قوله من حترم عليه على التأبيد احرتازًا ممن حترم عليه إىل أمد فإنه ليس حمرماً هلا كاملعتدة، أما 
م هو اجلمع فاهلل عز وجل ملا قال )حمرَِّمْت راماً عليه واحملر أخت الزوجة وعمتها وخالتها فليست ح

ل َعَلْيكمْم أممََّهاتمكمْم َوبـََناتمكمْم َوَأَخَواتمكمْم( قال )َوَأْن جَتَْمعموا َبنْيَ اأْلمْخَتنْي( ومل يقل وأخوات نسائكم قا
خالف عبارة القرآن ام على الزوج فهو )َوَأْن جَتَْمعموا َبنْيَ اأْلمْخَتنْي( وهلذا من قال إن أخت الزوجة حر 

لمَغ اْلكَِّتابم َأَجَلهم(.  بل احملرم اجلمع، إذن مثال احملرم إىل أمد املعتدة )َوال تـَْعزِّمموا عمْقَدَة النَِّّكاحِّ َحىتَّ يـَبـْ



قوله بنسب أي بقرابة وهم األصول والفروع وفروع األب األدىن وإن نزلوا وفروع األب األعلى دون 
األدىن هم اإلخوان واألخوات وإن نزلوا أما فروع األب األعلى فهم  نهم فإن فروع األبمن نزل م

األعمام أعمامك أعمام أبيك أعمام جدك هؤالء هم احملرمون أما من نزل منهم فال وهلذا أبناء العم 
املباح وأبناء اخلال ليسوا من احملارم هذا الضابط فيمن حيرم من النسب وقوله أو سبٍب مباح السبب 

صاهرة فالرضاع بنّي النيب عليه الصالة والسالم من حيرم فيه فقال )حيرم من الرضاع ما الرضاع وامل
حيرم من النسب(، املصاهرة تتعلق أبربعة هم أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها دون 

 حواشي الزوج ودون حواشي الزوجة.
أة أن تتزوج أبحٍد منهم كأيب زوجها فقط فال جيوز للمر أصول الزوج وفروعه حراٌم على الزوجة نفسها 

 أو ابن زوجها ويثبت التحرمي مبجرد العقد.
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أصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج خاصة لكن فروعها يشرتط فيهم الدخول ابملرأة أي اجلماع 
 حمرم ألنه مل يدخل هبا إذن غري فلو عقد على امرأٍة مث طلقها قبل الدخول صارت أمها حمرماً له وبنتها

أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة يثبت فيهم التحرمي مبجرد العقد أما فروعها فال يثبت إال 
ابلدخول، وقوله أو سبٍب مباح احرتازًا من السبب احملرم مثل املالعنة فإهنا حراٌم على املالعن على 

 وكذلك بنت املزين هبا على القول أبهنا حرام لزانالتأبيد لكن سبب التحرمي حمرم وهو رمي الزوجة اب
لكن الصحيح أن بنت املزين هبا وأم املزين هبا ليست حراماً على الزاين إذا اتب ألن أم املزين هبا 

ليست من أمهات نسائنا وبنتها ليست من رابئب نسائنا ومن أحلق السفاح ابلنكاح فقد أبعد، وأبعد 
ال أم امللوط به حراٌم على الالئط وكذلك بنته حراٌم على الالئط وق منه َمن أحلق اللواط ابلنكاح

 وهذه أقوال كلها ضعيفة ال شك ألهنا حرام فال تثبت شيئاً.
القارئ: كأبيها وأخيها من نسٍب أو رضاع وربيبها وراهبا وأما عبدها فليس مبحرٍم هلا ألهنا حتل له إذا 

رٍم كالزان أو وطء الشبهة فليس مبحرم ألن حترمي  حمعتق وليس مبأمون عليها ومن حرمت عليه بسببٍ 
ذلك بسبٍب غري مشروع فأشبه التحرمي ابللعان ونفقة احملرم عليها ألنه من سبيلها فكان عليها نفقته  
 كالراحلة وال يلزمه اخلروج معها إال أن يشاء ألنه تكلٌف شديد مل يلزمه ألجل غريه كاحلج عن الغري.

نه ال يلزمه أن يسافر معها أي احملرم حىت لو بذلت النفقة ألننا لو قلنا ح أالشيخ: هذا هو الصحي
 ابلوجوب للزم أتثيمه إذا ختلف فيكون ممن وزر وزر أخرى فالصحيح أنه ال جيب.



القارئ: وإن مات احملرم يف الطريق مضت إن كانت قد تباعدت وإن كانت قريبًة رجعت وإن حجت 
 حجها كما لو تكلف رجٌل مسألة الناس وحج. أهاامرأٌة بغري حمرٍم أساءت وأجز 
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الشيخ: هذا هو األقرب أهنا إذا حجت بال حمرم فهي آمثة وحجها صحيح ولكن هل ترتخص برخص 
من قبل رمضان السفر؟ ال تقصر الصالة وال تفطر يف رمضان رمبا تكون بالدها بعيدة وتسافر 

ألن هذا سفر حمرم وقد سبق أن بعض العلماء يقول إن  وكذلك أيضاً ال متسح على اخلفني ثالثة أايم
 السفر تستباح به الرخص وإن كان حمرماً وسبق ذكر اخلالف فيه.

القارئ: الثاين أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض ألنه واجٌب أبصل الشرع فأشبه صوم 
ألن حقه اثبٌت يف هلا استئذانه مجعاً بني احلقني وله منعها من حج التطوع  رمضان ويستحب

 استمتاعها فلم متلك إبطاله مبا ال يلزمها كالعبد.
الشيخ: هذا القياس غريب هنالك دليل أوضح من هذا وأبني وهو أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

زوجها شاهد إال إبذنه( وأيهما أشد منعاً من )ال حيل المرأٍة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تصوم و 
صوم أو السفر للحج؟ ال شك أنه السفر للحج فلو أن املؤلف استدل هبذا احلديث االستمتاع ال

لكان أوىل من هذا القياس الذي قد ينازع فيه فاحلاصل أنه ال حيل هلا أن تتطوع بعمرٍة أو حج إال 
فإهنا حتج ولو أىب الزوج ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية  إبذن زوجها أما إذا وجب عليها احلج فريضة

 اخلالق.
القارئ: فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فّصل فيه. الثالث أهنا ليس هلا اخلروج للحج يف 
عدة الوفاة ألهنا واجبٌة يف املنزل تفوت فقدمت على احلج الذي ال يفوت فإن مات زوجها يف الطريق 

أوىل وإن كانت قريبًة  ضت يف سفرها ألنه ال بد من سفر فالسفر الذي حيصل به احلجبعد تباعدها م
 رجعت لتقضي العدة يف منزهلا.

مسألة: احلج ابخلادمات الشك أنَّ سفرها معهم ومصاحبتها هلم أسلم هلا من أن تبقى يف البيت 
تذهب معهم للعمرة واحلج وحدها أو أن تعطى أحدًا من اجلريان أو األقارب فلذلك حنن نفيت أبهنا 

 إذا مل يبق أحٌد يف البيت.
 

 فصلٌ 
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القارئ: ومن وجب عليه احلج فمات قبل فعله وجب احلج عنه ملا روى ابن عباٍس رضي هللا عنهما 
حجي عن أبيك( رواه  )أن امرأًة سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن أبيها مات ومل حيج قال:

ن رأس ماله ألنه النسائي وألنه حٌق مستقٌر تدخله النيابة فلم يسقط ابملوت كالَدْين وحيج عنه م
 واجٌب فكان من رأس املال كالَدْين.

الشيخ: قوله من رأس ماله يعين ال من الثلث أو غريه مما أوصى به، فإذا أوصى امليت بثلثه مثاًل مث 
خذ احلج من رأس املال أوالً مث تقسم الرتكة على الوصية والورثة بعد أخذ ما مات وعليه حج فإنه يؤ 

 جيب.
 

 فصلٌ 
ستناب عنه وعن املعضوب من حيث وجب عليهما إما من بلدمها أو املوضع الذي أيسرا القارئ: وي

فيه وال جيزئ احلج عنهما من امليقات ألن احلج واجٌب عليه من بلده فوجب أن تكون النيابة عنه 
 منه ألن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب.

اب أنه جيوز أن حيج عنه من حيث وجب أو من دون ذلك الشيخ: هذا ما ذهب إليه املؤلف والصو 
مما يلي مكة أو من مكة ألن السعي ليس واجباً لذاته ولكنه واجٌب لغريه بدليل أن اإلنسان لو ذهب 

يقات نوى احلج هل نقول ارجع إىل بلدك وأنشأ السفر من بلدك للحج؟ أو إىل مكة لتجارة مث عند امل
 أي أحرم من امليقات فدل هذا على أن السعي من البلد إىل امليقات نقول أحرم من امليقات؟ الثاين

أو إىل مكة ليس مقصودًا إىل ذاته فلو مات اإلنسان مثاًل يف ابكستان وقد وجب علي احلج ووجدان 
أن حيج عنه من امليقات من ذي احلليفة فعلى ما مشى عليه املؤلف نقول ال بد أن حيج شخصاً ُيكن 

وعلى القول الراجح حيج عنه من امليقات فإذا كان النائب أييت مبا وجب يف احلج  عنه من ابكستان 
يريد كاإلحرام من امليقات مثالً فإنه يكفي ويدل هلذا ما ذكرانه من أن اإلنسان لو سافر إىل مكة ال 

 احلج مث بدا له أن حيج فإان ال نقول له ارجع إىل بلدك وأنشئ السفر منه.
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إن خرج للحج فمات يف الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه ألنه أسقط عنه ما ساره القارئ: و 
يف مجيعه جاز يف بعضه   وإن مات بعد فعل بعض املناسك فعل عنه ما بقي ألن ما جاز أن ينوب عنه

 كالزكاة.
نقيم  الشيخ: إن مات يف أثناء الطريق أقمنا عنه من حيج من حيث مات ولنا على القول الراجح أن

 من حيج عنه من امليقات.
وإن مات يف أثناء احلج يقول املؤلف رمحه هللا إنه يقضى عنه ما بقي والصواب أنه ال يقضى عنه ما 

هللا بن عباس )أن رجاًل وقصته انقته وهو واقٌف بعرفة فبلغ ذلك النيب بقي ودليل ذلك حديث عبد 
در وكفنوه يف ثوبيه وال حتطنوه وال ختمروا رأسه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال اغسلوه مباء وس

فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً( وإذا قلنا يقضى عنه حتلل من إحرامه بتحلل النائب وحينئٍذ ال يبعث يوم 
القيامة ملبياً فالصواب بال شك أنه إذا مات يف أثناء النسك فإنه ال يقضى عنه ما بقي بل يفعل به  

 عليه وعلى آله وسلم حىت إننا ال ننشئ له كفناً جديداً بل نكفنه يف اإلزار كما أمر النيب صلى هللا
 ل فيها.والرداء الذي كان حمرماً فيه كالشهيد إذا قتل فإنه يدفن يف ثيابه اليت قت

وقوله رمحه هللا ما جاز أن ينوب عنه يف مجيعه جاز يف بعضه هذه غري صحيحة أليس جيوز أن ينوب 
عن امليت؟ بلى هل جيوز أن يصوم شخص إىل الظهر والثاين يصوم من الظهر إىل  اإلنسان يف الصيام

 منفرٌد عن اآلخر. العصر؟ ال فهذا القياس غري صحيح، وأما الزكاة فألهنا حٌق مايل كل درهم منها
القارئ: وسواٌء كان إحرامه لنفسه أو عن غريه فإن مل خيّلف امليت تركًة تفي ابحلج عنه من بلده حج 

ه من حيث تبلغ نّص عليه أمحد يف الوصية ابحلج لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا أمرتكم عن
القصور فلزمه كمن قدر على الصالة  أبمٍر فأتوا منه ما استطعتم( وألنه قدر على أداء الواجب على

 قاعدا وذكر القاضي أنه ال حيج عنه ألنه ال ُيكن أداء احلج على الكمال واألول أوىل.
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 الشيخ: ال شك أن األول أوىل لآلية وللقياس على الصالة ملن عجز عن القيام أن يصلي قاعدًا.
 السائل: من ملك املال وهو قادر مث مات هل حيج عنه؟

ى عنه لكن ابن القيم رمحه هللا قال يف احلج والزكاة إذا علمنا أن الرجل تعّمد الشيخ: املذهب يقض
عنه ألن ذلك ال ينفعه وقال إن هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية وما قاله الرتك فإنه ال يقضى 

ال على هو الصحيح أننا إذا علمنا أن اإلنسان ترك هذا قصدًا وهتاوانً فإننا ال نقضيه عنه أعين احلج إ



قد قول من يقول إنه ال جيب على الفور فإنه يقضى عنه وأما الزكاة فما قاله ابن القيم وجيه لكن 
يقال إن الزكاة تعّلق هبا حق آخر وهم أهل الزكاة فيجب على الورثة أن خيرجوها هلم ألنه إذا كان 

 امليت فّرط فيها فإن الزكاة حٌق لغريه فتخرج.
  حجة اإلسالم فإنه ال جيب القضاء عنه إبنشاء حجة أخرى.مسألة: إذا مات اإلنسان يف

 
 فصلٌ 

ج َدْين آدمي احتمل تقدمي الَدْين لتأكده حباجة اآلدمي إليه القارئ: فإن اجتمع على امليت مع احل
وغىن هللا عن حقه واحتمل أن يتحاصا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا سئل عن احلج عمن عليه 

لو كان على أخيك َدْيٌن أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فاقض فاهلل أحق ابلوفاء(  احلج. قال: أرأيت
ذا يؤخذ ما خيص احلج فيصنع به ما صنع برتكة من مل خيّلف ما يفي ابحلجة رواه النسائي، فعلى ه

 الواجبة.
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الشيخ: فهمنا أن امليت إذا مات ومل يؤدِّّ الواجب يف احلج فإنه حيج عنه من الرتكة، من رأس املال 
املشاحة  مي ألنه مبيٌن علىوإذا اجتمع مع واجب احلج واجب َدْين على آدمي فهل يقدم حق اآلد

وحق هللا مبيٌن على التسامح؟ أو يقّدم حق هللا لقوله صلى هللا عليه وسلم )اقض هللا فاهلل أحق 
ابلوفاء( ألن أحق اسم تفضيل يدل على ترجيحه ابلوفاء وأما حق اآلدمي فقد قال النيب صلى هللا 

دي هللا عنه أو يتحاصان؟ ّدى هللا عنه( فيؤ عليه وعلى آله وسلم )من أخذ أموال الناس يريد أداءها أ
هذه ثالثة أقوال وهذا القول الثالث هو أرجحها أهنما يتحاصان ويكون معىن قول الرسول عليه 

الصالة والسالم )فاهلل أحق ابلوفاء( أنه إذا جاز قضاء دين اآلدمي فجواز قضاء َدْين هللا من ابب 
له مسألة تعارض أو اجتماع َدْين اآلدمي والسالم مل يذكر  أوىل هذا هو معناه، والرسول عليه الصالة

مع َدْين هللا، فإذا قدران أن عليه ألفاً واحلج أبلف ومل جند إال ألفاً نعطي صاحب الَدْين مخسمائة وحنج 
خبمسمائة ومعلوٌم أن اخلمسمائة ال تفي ابحلج من بلده نقول حنج هبا من حيث بلغ على املذهب من 

 ما تبلغ. و ثلثي الطريق حسبنصف الطريق أ
 

 فصلٌ 



القارئ: ويستناب عن امليت وإن مل أيذن ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أمر ابحلج عنه وال إذن له 
 عملم أن اإلذن غري معترب.

الشيخ: قوله عن امليت وإن مل أيذن هذه العبارة فيها قلق ألن امليت ال ُيكن أن يصدر منه إذن وال 
أن يقول وإن مل يوص لكن قد يقال إن امليت أيذن قبل أن ُيوت مثل ن التعبري السليم عدم إذن وكا

أن حيس اإلنسان ابملوت فيقول لبعض الناس أذنت لك أن حتج عين مث ُيوت بعد احلج فعلى كل 
 حال مراد املؤلف رمحه هللا بقوله وإن مل أيذن أي إن مل يوص ابحلج عنه بعد موته أو أيذن يف حياته مث

 يتأخر موته.
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القارئ: وال جتوز النيابة عن احلي إال إبذنه ألنه من أهل اإلذن فلم جتز النيابة عنه بغري إذنه كأداء 
جاز نفله كالصدقة فأما القادر على احلج  الزكاة وجتوز النيابة عنهما يف حج التطوع ألن ما جاز فرضه

ينتقل عنه إال يف موضع الرخصة للحاجة بنفسه فال جتوز له االستنابة يف الفرض ألنه عليه يف بدنه فال 
 املعلومة وبقي فيما عداه.

 
 فصلٌ 

القارئ: وال جيوز أن ينوب يف احلج من مل يسقط فرضه عن نفسه ملا روى ابن عباٍس )أن رسول هللا 
ى هللا عليه وسلم مسع رجالً يقول: لبيك عن شربمة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من صل

ريٌب يل. قال: هل حججت قط؟ قال: ال، قال: فاجعل هذه عن نفسك، مث حج عن شربمة؟ قال: ق
أن شربمة( رواه داود، وال جيوز أن يعتمر عن غريه من مل يعتمر عن نفسه قياساً على احلج، وال جيوز 

يتنفل هبما من مل يسقط فرضهما وال أن يؤدي النذر فيهما وعليه فرضهما ألن التنفل والنذر أضعف 
اإلسالم فلم جيز تقديهما عليه كاحلج عن غريه فإن أحرم عن غريه أو نذره أو نفله قبل من حج 

 عليه فرضه انقلب إحرامه لنفسه عن فرضه وعنه يقع عن غريه ونذره ونفله لقول النيب صلى هللا
وسلم )إمنا لكل امرئ ما نوى( واألول املذهب حلديث ابن عباس يف احلج عن غريه ووجود معناه يف 

 نذر والنفل.ال
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الشيخ: من عليه فريضة احلج ال حيج عن غريه، ومن عليه فريضة العمرة ال يعتمر عن غريه، فإن 
ليه ففيه خالف فقيل خالف فاعتمر عن غريه أو حج عن غريه وهو مل يؤد الفرض مع كونه فرضاً ع

قال إنه يقع عن نفسه إنه يقع عن نفسه وقيل يقع عمن نواه مث يؤدي الفريضة بعده، أما من 
فاستدلوا حبديث ابن عباٍس رضي هللا عنهما يف قصة شربمة حيث قال النيب عليه الصالة والسالم 

النيب صلى هللا هذه عن نفسك مث حج عن شربمة وأما من قال إنه يقع حسب ما نوى قال لقول 
آخر إحرامه يقول لبيك عن عليه وسلم )إمنا األعمال ابلنيات( وهذا الرجل يليب من أول إحرامه إىل 

فالن فكيف تقع عن نفسه وهو مل ينو وهذا القول أقيس ال سيما أن األلفاظ يف حديث شربمة 
ها وقوله )إمنا األعمال خمتلفة حىت إنه ليكاد املرء أن حيكم عليها ابالضطراب لكثرة االختالف في

مث إذا أّدى عن غريه قبل أن يؤدي ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى( نٌص حمكم ال إشكال فيه لكنه أي
عن نفسه، أما من مل يكن احلج فرضاً عليه كإنسان فقري استنابه غين يف حج فهذا ال أبس أن حيج 

عن غريه وهو مل حيج عن نفسه عجزاً  عن غريه وذلك ألن احلج يف حقه ليس واجباً عليه، فإذا حج
 عن احلج فال أبس.

 فإنه يرد النفقة إىل صاحبها. مسألة: إذا قلنا إنه يقع عن نفسه
القارئ: ولو أمر املعضوب من حيج عنه تطوعاً أو نذرًا وعليه حجة اإٍلسالم انصرف إليها ألن فعل 

جة اإلسالم وإن استنيب عنهما من حيج انئبه كفعله وهكذا إن حج عن ميت نذرًا هلل أو نفاًل قبل ح
ذر على حجة اإلسالم وأي النائبني أحرم أواًل وقع النذر والفرض يف عاٍم واحد صح ألنه مل يتقّدم الن

عن حجة اإلسالم لتحرمي تقدمي النذر عليها وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما مل يقع عن واحٍد منهما 
 وليس أحدمها أوىل به من اآلخر. ووقع عن نفسه ألنه يتعذر وقوعه عنهما
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حدة فقال لبيك عن أيب وأمي فإنه ال ينصرف إىل الشيخ: مثل ذلك لو حج عن أبيه وأمه حجًة وا
 أبيه وأمه بل يكون له ألن النسك الواحد ال يقع عن اثنني.

أحرم عن أحدمها ال بعينه احتمل ذلك أيضاً لذلك واحتمل صحته، ألن اإلحرام يصح القارئ: وإن 
اً مل جيز عن واحٍد مبهما فصح عن اجملهول وله صرفه إىل من شاء منهما فإن مل يصرفه حىت طاف شوط

منهما ألن هذا الفعل ال يلحقه فسخ وليس أحدمها أوىل به من اآلخر وإن أحرم عن أحدمها وعن 



 صرف إىل نفسه ألنه ملا تعذر وقوعه عنهما كان هو أوىل به.نفسه ان
 

 ابب املواقيت
يه مخسة ملا القارئ: وللحج ميقااتن ميقات مكاٍن وميقات زمان، فأما ميقات املكان فاملنصوص عل

روى ابن عباٍس قال )وقَّت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام 
هل جنٍد قران وألهل اليمن يلملم قال فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان اجلحفة وأل

منها( متفٌق عليه، وعن  يريد احلج والعمرة فمن كان دوهنن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون
 عائشة رضي هللا عنها )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقَّت ألهل العراق ذات عرق( رواه أبو

 داود فهذه املواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غريهم للخرب.
مانية الشيخ: املواقيت مأخوذة من الوقت والوقت هو الزمن لكنه غلب على املواقيت املكانية والز 

هذه املواقيت وقّتها النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهي متفاوتة يف القرب من مكة أبعدها ذو 
يقات أهل املدينة واحلكمة يف ذلك وهللا أعلم أن ميقات أهل املدينة كان قريباً من احلليفة وهو م

املدينة صاروا من حني املدينة من أجل أن تتقارب خصائص احلرمني ألن الناس إذا أحرموا من قرب 
 أن ينتهوا من حد حرم املدينة يدخلون يف خصائص حرم مكة وأما بقية املواقيت فهي متقاربة.
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ذو احلليفة تسمى اآلن أبيار علي ووقَّت النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل الشام اجلحفة والشام 
ة قرية كانت قدُية لكن دعا النيب صلى وراي، فلسطني وغريها اجلحفيشمل كل ما كان مشال احلجاز س

هللا عليه وسلم حني قدم املدينة أن ينقل هللا محى املدينة إىل اجلحفة فنزع أهلها عنها واجتاحتها 
السيول وخربت فأحدث الناس ميقااتً آخر وهو رابغ، ورابغ أبعد من اجلحفة عن مكة ووقَّت ألهل 

معروف ويسمى اآلن السيل بعضهم يقول السيل وبعضهم فٍظ قرن املنازل وهو واٍد جند قرانً ويف ل
يقول السيل الكبري ووقَّت أيضاً ألهل اليمن يلملم وهو جبل أو مكان يسمى اآلن السعدية هذه 
أربعة ثبتت هبا األحاديث ثبواتً بّيناً اخلامس ذات عرق فقد روى أبو داود أن النيب صلى هللا عليه 

ك ليس يف الصحيح وال يف أحدمها إمنا يف الصحيحني أن عمر رضي وقَّته ألهل العراق لكن ذلوسلم 
هللا عنه وقَّتها ألهل العراق ألهنم جاءوا إىل عمر وقالوا اي أمري املؤمنني إن النيب صلى هللا عليه وسلم 

إليه فقال: انظروا إىل  وقَّت ألهل جنٍد قرن املنازل وإنه جوٌر عن طريقنا يعين مائل يتعبنا أن منيل



وها من طريقكم فنظروا إىل حذوها من طريقهم فإذا هو ذات عرق فكان توقيتها من عمر رضي حذ
هللا عنه لكن ال يبعد أن يكون توقيتها من عمر موافقًة لتوقيت النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 عليه ئل كيف وقَّت النيب صلى هللاألن عمر رضي هللا عنه كان دائماً موفقاً للصواب، فإن قال قا
وعلى آله وسلم ألهل الشام وهي مل تفتح وألهل العراق وهي مل تفتح؟ قلنا هذا من عالمات نبوته 
ألن توقيتها هلم يعين أهنم سوف حيجون هذا البيت بعد إسالمهم فيكون هذا من دالئل نبوة النيب 

 قال:هللا يف داليته املشهورة  صلى هللا عليه وسلم وهلذا قال ابن عبد القوي رمحه
 وتوقيتها من معجزات نبينا ... لتعيينها من قبل فتح املعدد
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قوله )هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن( حىت إذا جاء الشامي عن طريق املدينة وجب عليه أن 
إىل أنه جيوز أن يؤخر  حيرم من ذي احلليفة هذا ظاهر احلديث وذهب مالٌك رمحه هللا وأصحابه

مه إىل اجلحفة واختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا قال: ألن الشامي إذا مر الشامي إحرا
ابملدينة كان له ميقااتن أصلٌي وبدل، األصلي اجلحفة، والبدل ذو احلليفة فيخرّي بينهما إن شاء أحرم 

من اء على خالف ذلك وأنه جيب أن حيرم من األصلي وإن شاء أحرم من البديل لكن مجهور العلم
أول ميقاٍت ُير به وهذا ظاهر احلديث )وملن أتى عليهن من غري أهلهنَّ( مث هو أحوط وأبرأ للذمة 
فكان أوىل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك( وألن من أحرم من ذي 

له بعض الناس كن من أّخر إحرامه إىل اجلحفة قال احلليفة مل يقل أحٌد من الناس أنك أخطأت ول
إنك أخطأت فكان األوىل أن يقال ابلقول الثاين الذي عليه اجلمهور وهو أن من مر من ميقاٍت 

 وجب عليه اإلحرام منه ولو كان ميقاته دونه.
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ولكن هل هو من كل من مر به؟ ال بل ممن يريد احلج أو العمرة فلو مر به ال يريد احلج والعمرة 
ويف هذا احلديث من كان  له أن حيج أو يعتمر قلنا له أحرم من حيث بدا لك،ولكن فيما بعد بدا 

دون هذه املواقيت فميقاته من مكانه حىت أهل مكة حيرمون من مكة وإحرامهم ابحلج من مكة ظاهر 
فإن أهل مكة أحرموا من مكة ابحلج وكذلك احمللون من اآلفاقيني أحرموا من مكة كالصحابة الذين 



هل حيرم أهل مكة من مكة يف العمرة مهم متمتعني أحرموا من مكة لكن بقينا يف العمرة حلوا من إحرا
أو ال؟ ذهب بعض العلماء إىل ذلك وقال جيوز أن حيرموا من مكة أخذًا بظاهر احلديث ولكن هذا 
قوٌل ضعيف فالصواب أنَّ أهل مكة حيرمون ابلعمرة من احلل ويدل لذلك أن النيب صلى هللا عليه 

رة ليلة احلصبة قال )اخرج أبختك من آله وسلم قال ألخي عائشة حني أرادت أن حترم بعم وعلى
احلرم فلتهل بعمرة( فإن قيل إن عائشة من اآلفاقيني فاجلواب أن هذا ليس مبؤثر ألن اآلفاقي إذا أراد 

ق حيرمون احلج وهو يف مكة حيرم من مكة فلو كانت العلة كوهنا من أهل اآلفاق لقلنا إن أهل اآلفا
ة هو أنه ال بد لكل نسٍك من أن جيمع اإلنسان فيه بني ابحلج من احلل من خارج احلرم ولكن العل

احلل واحلرم ففي العمرة نقول اخرج إىل احلل وأحرم، ويف احلج نقول إنه سوف جيمع بني احلل واحلرم 
يفد إليه من خارج احلرم  وذلك ابلوقوف بعرفة ألن عرفة من احلل مث إن الوافد إىل البيت ال بد أن

غري طواف نسك والدليل أن طواف اإلفاضة يكون بعد الوقوف بعرفة فيفد  وإال لكان طوافه طوافاً 
 اإلنسان إىل البيت من احلل كذلك العمرة نقول ال بد أن خترج إىل احلل حىت تفد إىل البيت من احلل.
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حرام فهل هو آمث؟ أو نقول إن الرسول وقَّتها ال على ومن أراد احلج والعمرة وجتاوز امليقات بال إ
م وقَّتها على سبيل الوجوب ملا سبيل الوجوب؟ اجلواب هو آمث والنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسل

روى عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )يهل أهل املدينة 
 مبعىن األمر واخلرب مبعىن األمر أوكد من إتيان األمر بصيغته ألن إتيانه من ذي احلليفة( وهذا خربٌ 

ال بد منه فالصواب أنه جيب على من أراد احلج والعمرة إذا بلفظ اخلرب يدل على أنه أمٌر مفروغ منه و 
مر هبذه املواقيت أن حيرم فإن مل يفعل فهو آمث ال شك لكن هل جيب عليه دم فدية لذلك؟ أكثر 

اء يقولون هبذا وأنه جيب على من ترك واجباً أن يذبح فدية يف مكة توزع على الفقراء جربًا ملا العلم
ر ابن عباس رضي هللا عنهما املشهور عنه وهو )من ترك شيئاً من نسكه أو نقص واستدلوا هلذا أبث

ي هللا عنهما نسيه فليهرق دماً( واحلقيقة أنه عند متحيص هذا اخلرب بعد صحة نقله إىل ابن عباس رض
أن يقال إنه ليس على عمومه وأنتم ال أتخذون بعمومه أيضاً فإن ظاهره أن من ترك شيئاً من نسكه 

واجب فعليه أن يريق دماً وكذلك من نسي مث نقول )فليهرق دماً( الالم لألمر وهل األمر ولو غري 
ه للوجوب أنه ترك للوجوب؟ ليس للوجوب يف كل موضع بل قد يكون لغري الوجوب لكن يرشح كون

واجباً والواجب ال جيرب إال بواجب فعلى كل حال االحتياط أن يؤمر اإلنسان بدم يذحبه يف مكة 



على الفقراء وإمنا قلنا إن هذا هو االحتياط ألننا لو قلنا إلنسان اترٍك لواجٍب من واجبات  ويوزعه
ل فقط التوبة أمأل لك مىن احلج أو العمرة ليس عليك دم لكن استغفر هللا وتب إليه يقول سه

يف ترك ومزدلفة وعرفات كلها توبة وال أتخذ مين وال قرش، فاحلاصل أين أقول إن إلزام الناس ابلدم 
الواجب ال شك أنه من ابب سد الذرائع عن التهاون ابلواجبات فنحن نقول للناس قال العلماء كذا 

 لتهاون الناس بواجباتوكذا وحنن مقتنعني أبن فيه سدًا للذريعة بال شك وإال 
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 احلج.
القارئ: ومن منزله بني امليقات ومكة فميقاته منزله للخرب وميقات من مبكة منها وسواء يف ذلك 

 أهلها أو غريهم للخرب.
 أهل مكة يهلون من مكة(.الشيخ: يعين ابخلرب عموم قوله )وكذلك 

 من أصحابه فأحرموا منها وعنه فيمن اعتمر يف القارئ: وألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر املتمتعني
أشهر احلج من أهل مكة أهّل من امليقات فإن مل يفعل فعليه دم وذكر القاضي فيمن دخل مكة حمرماً 

ل مكة حمرماً لنفسه مث أراد أن حيرم عن غريه عن غريه حبٍج أو عمرة مث أراد أن حيج عن نفسه أو دخ
من امليقات فإن مل يفعل فعليه دم ألنه جاوز امليقات مريدًا للنسك  حبٍج أو عمرة أنه يلزمه اإلحرام

لنفسه وأحرم دونه فلزمه دٌم كما لو جتاوزه غري حمرم ولنا اخلرب، وأن كل ميقاٍت ملن أتى عليه فكذلك 
اًل على وجٍه مباح فكان له اإلحرام منها بال دم كما لو كان اإلحرامان مكة وألن هذا حصل مبكة حال

 واحد. لشخصٍ 
الشيخ: ما قاله املؤلف هو الصحيح أن من أحرم عن نفسه أواًل من امليقات مث أراد أن حيرم عن غريه 

 حبٍج أو بعمرة فإنه حيرم من مكة إال أنه يف العمرة خيرج إىل احلل.
قات وقال أان أريد أن أزور أقارب يل دون امليقات إىل مكة مث أرجع إذا جاء مسألة: لو جتاوز املي

 ت احلج فأحرم فال أبس.وق
القارئ: ومن أي موضٍع يف مكة أحرم جاز ألهنا كلها موضع للنسك وإن أحرم خارجاً منها من احلرم 

دمت أن تنطلقوا إىل مىن جاز أيضاً ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه يف حجة الوداع )إذا أر 
 يه احلرم استوت البلدة فيه وغريها كالنحر.فأهلوا من البطحاء( وهي خارج من مكة وألن ما اعترب ف
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الشيخ: يقول رمحه هللا ومن أي موضٍع مبكة أحرم جاز سواٌء من وسطها أو أطرافها ألهنا كلها موضٌع 
لكنه يف نفس احلرم جاز أيضاً ألن للنسك وإن أحرم خارجاً منها من احلرم جاز أيضاً يعين خارج مكة 

سلم قال ألصحابه يف حجة الوداع )إذا أردمت أن تنطلقوا إىل مىن فأهلوا من النيب صلى هللا عليه و 
البطحاء( وهي خارٌج من مكة لكنها ليست خارج احلرم هي يف احلرم وألن ما اعترب فيه احلرم استوت 

جيوز أن ننحر اهلدي يف مكة وأن ننحره يف مىن قال فيه البلدة اليت هي مكة وغريها كالنحر وهلذا 
 أمحد مكة ومىًن واحد ويف احلديث عنه عليه الصالة والسالم )فجاج مكة طريٌق ومنحر(. اإلمام

القارئ: وميقات العمرة للمكي ومن يف احلرم من احلل ملا روت عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى 
ومن أي محن فأعمرها من التنعيم( متفٌق عليه، وكانت مبكة يومئذ هللا عليه وسلم )أمر أخاها عبد الر 

احلل أحرم جاز ألن املقصود ابإلحرام منه اجلمع بني احلل واحلرم يف النسك ألن أفعال العمرة كلها 
 يف احلرم إال اإلحرام خبالف احلج فإنه يفتقر إىل احلل للوقوف بعرفة فيحصل اجلمع بني احلل واحلرم.

 ح.الشيخ: صحي
ذا احلليفة واجلحفة فإنه إذا أراد أن حيرم يرجع مسألة: من جتاوز ميقاتني كمن جاء من املدينة وجتاوز 

 إىل ذي احلليفة ألنه امليقات الذي لزمه أن حيرم منه أوالً.
 

 فصلٌ 
القارئ: ومن جاوز امليقات مريدًا ملوضٍع قبل مكة مث بدا له اإلحرام أحرم من موضعه كما أن من 

كافر وعتق العبد وبلغ الصيب دونه كة حيرم منها وإن مر به عبٌد أو كافٌر أو صيٌب فأسلم الدخل م
أحرموا من موضعهم وال دم عليهم ألهنم أحرموا من املوضع الذي وجب عليهم اإلحرام فيه فأشبهوا 

حرم من املكي واملتجاوز غري مريد ملكة وعنه يف الكافر يسلم خيرج إىل امليقات فإن خشي الفوات أ
اوزا امليقات غري حمرمني، قال أبو بكر وابألول أقول موضعه وعليه دم والصيب والعبد يف معناه ألهنم جت

 وهو أصح ملا ذكرانه.

(3/340) 

 

الشيخ: وما ذكر أنه األصح فهو األصح، يعين إذا مل يبلغ إال بعد أن جتاوز امليقات أو مل ينو إال بعد 
 أن جتاوز امليقات فإنه حيرم من مكانه وال شيء عليه.



يقات فإذا حاذى أقرب املواقيت إليه أحرم ملا روى ابن عمر قال : ومن مل يكن طريقه على مالقارئ
)ملا فتح هذان املصران أتوا عمر فقالوا: اي أمري املؤمنني إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدَّ ألهل 

طريقكم فحدَّ هلم جنٍد قران وهو جوٌر عن طريقنا وإان إن أردانه شق علينا قال: فانظروا حذوها من 
( رواه البخاري وألن هذا مما يدخله االجتهاد والتقدير فإذا اشتبه على اإلنسان صار إىل ذات عرق

اجتهاده فيه كالقبلة فإن مل يعلم حذو امليقات احتاط فأحرم قبله ألن تقدمي اإلحرام عليه جائٌز 
 وأتخريه حرام.

إذا حاذيتم  ىل مكة عن طريق اجلو نقولالشيخ: صحيح وعلى هذا نقيس حنن الذين يسافرون إ
امليقات من فوق فأحرموا كما قال عمر رضي هللا عنه )انظروا إىل حذوها من طريقكم( فإذا كان على 

ُيينه ميقات وعلى يساره ميقات فبأيهما أيخذ؟ ابألقرب إليه ال ابألول فإن تساواي أخذ ابألبعد 
شامي من طريٍق بني اجلحفة خر وعلى هذا فإذا جاء الألهنما إذا تساواي فال مزية ألحدمها على اآل

وبني ذي احلليفة فهل نقول أحرم من حني أن حتاذي ذا احلليفة؟ أو ينتظر حىت يصل إىل اجلحفة؟ 
الثاين ألهنا أقرب أما إذا كانت ذو احلليفة أقرب أبن كان ذهب شرقاً بعيداً عن اجلحفة فحينئٍذ حيرم 

 إذا حاذى ذا احلليفة.
ألة وهي إذا خفي عليه فإنه حيتاط، وهنا ينبغي أن ننّبه الذين يف الطائرة املؤلف رمحه هللا على مس نّبه

فإن بعضهم يقول أنتظر حىت نصل إىل امليقات وحناذي امليقات ورمبا يتجاوز والطائرة كما تعلمون 
حتاذي امليقات بعد سريعة يتجاوز قبل أن يعقد النية نقول احتط وتقدم أنت مثالً لو كانت الطائرة 

 دقيقة من مطارها يف القصيم فال حرج أن حترم بعد مخٍس وثالثني دقيقة وال ختاطر. أربعني
 

 فصلٌ 

(3/341) 

 

القارئ: واألفضل أن ال حيرم قبل امليقات ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ذي 
ذلك لعمر فقال هديت قاران فذكر احلليفة فإن أحرم قبله جاز ألن الصميّب بن معبد أحرم قبل امليقات 

 لسنة نبيك.
الشيخ: قد سبق أن مراد عمر )هديت لسنة نبيك( يعين يف القران ال اإلحرام من املوضع الذي قبل 

 امليقات لكن عمر أقّره.



 القارئ: ومن بلغ امليقات مريدًا للنسك مل جيز له جتاوزه بغري إحرام ملا تقدم من حديث ابن عباس.
بن عمر أوضح يف وجوب اإلحرام ألن حديث ابن عمر لفظه )يهّل أهل ع أن حديث االشيخ: الواق

املدينة .... ( وهو خرٌب مبعىن األمر أما حديث ابن عباس فهو يقول )وقَّت( وهذا ليس صرحياً يف 
الوجوب وهلذا مل نقل إن اإلنسان جيب عليه أخذ شعره الذي يستحب أخذه قبل أن يتم له أربعون 

 قَّت يف ذلك أربعني يوماً.أن الرسول و يوماً مع 
القارئ: فإن جتاوزه غري حمرٍم لزمه الرجوع ليحرم منه ألن من قدر على فعل الواجب لزمه فإن رجع 

فأحرم منه فال دم عليه ألنه أدى الواجب فأشبه من مل يتجاوزه فإن مل ُيكنه الرجوع خلوٍف أو خشية 
فعليه دم ألنه ترك الواجب من مناسك  ه لغري عذرٍ الفوات فأحرم من موضعه أو أحرم من موضع

احلج فإن رجع بعد ذلك إىل امليقات مل يسقط الدم ألنه استقر عليه إبحرامه من دونه، فأشبه من مل 
 يرجع.

الشيخ: اخلالصة اآلن أن اإلنسان إذا جتاوز امليقات وهو مريٌد للنسك بال إحرام نقول جيب عليك 
على نفسه أو خشية فوات الوقوف بعرفة أو ما أشبه ذلك  ُيكن خوفاً  أن ترجع فتحرم منه فإن مل

وكالم املؤلف رمحه هللا وغريه من العلماء السابقني بناًء على أن السري يكون على اإلبل أو األقدام أو 
ما أشبه ذلك أما اآلن فاألمر سهل ُيكن أن يرجع وحيرم منه فإن مل يرجع لعذٍر أو لغري عذر استقر 

بعد إحرامه إىل امليقات فإنه ال يسقط عنه الدم ألنه أحرم من دون امليقات  لدم فإن رجععليه ا
 فاستقر عليه الدم.

(3/342) 

 

القارئ: فإن أحرم املكي ابحلج من احلّل الذي يلي عرفة فهو كاحملرم من دون امليقات وإن أحرم من 
إن أحرم ابلعمرة من احلرم قات و احلّل الذي يلي اجلانب اآلخر مث سلك احلرم فهو كاحملرم قبل املي

انعقد إحرامه كالذي حيرم بعد ميقاته مث إن خرج قبل الطواف إىل احلل وعاد ففعل أفعاهلا متت عمرته 
وعليه دم وإن مل خيرج وفعل أفعاهلا ففيه وجهان أحدمها جيزئه وجيربها بدم كالذي حيرم من دون ميقاته 

مع بني احلّل واحلرم كاحلج فعلى هذا ال يعتد أبفعاله ه اجلوالثاين ال جيزئه ألنه نسٌك فكان من شرط
 وهو ابٍق على إحرامه حىت خيرج إىل احلّل مث أييت هبا.

(3/343) 



 

الشيخ: إن أحرم املكي ابحلج من احلل الذي يلي عرفة فهو كاحملرم من دون امليقات يعين أن عليه 
حرم من احلّل الذي يلي اجلانب اآلخر مث دماً بناًء على أن املكي جيب أن حيرم ابحلج من مكة وإن أ

ىل عرفة فهو كاحملرم سلك احلرم فهو كاحملرم قبل امليقات مثاًل أحرم من جهة جدة مث مر مبكة عابرًا إ
قبل امليقات ألن ميقاته مكة والصحيح أن املكي جيوز أن حيرم ابحلج من مكة وأن حيرم هبا من احلّل  

ة مث بقي يف مكة وأراد أن حيرم ابحلج فله أن حيرم ابحلج من مكة أو كذلك من كان آفاقياً فأتى ابلعمر 
أراد أن حيرم ابحلج من عرفة يوم عرفة فاإلحرام  خارج من مكة من احلّل وبناءً  على ذلك فاملتمتع إذا

صحيٌح جائز وكذلك املكي لو خرج كالعامل والشرطي وما أشبه ذلك إىل عرفة وهو يريد احلج 
حرام إىل يوم عرفة فال أبس وحيرم من عرفة هذا القول هو الراجح يقول وإن أحرم ولكنه أخَّر اإل

م بعد امليقات مث إن خرج قبل الطواف إىل احلّل وعاد ففعل ابلعمرة من احلرم انعقد إحرامه كالذي حير 
كالذي أفعاهلا متت عمرته وعليه دم وإن مل خيرج وفعل أفعاهلا ففيه وجهان أحدمها جيزئه وجيربها بدم  

حيرم من دون ميقاته والثاين ال جيزئه ألنه نسك فكان من شرطه اجلمع بني احلّل واحلرم كاحلج فعلى 
عاله وهو ابٍق على إحرامه حىت خيرج إىل احلّل مث أييت هبا، ولكن الصحيح أنه جيزئه هذا ال يعتد أبف

 وعليه الدم.
 حيرم من بيته أو من سائر البلد؟السائل: من أنشأ اإلحرام من دون امليقات كأهل جدة فهل 

ه فال الشيخ: األفضل من بيته لكن جيزئه من أي مكان من البلد أما خارج البلد فإن كان من ورائ
 أبس وإن كان من دونه إىل مكة فال جيوز.

 
 فصلٌ 

القارئ: وميقات الزمان شواٌل وذو القعدة وعشٌر من ذي احلجة لقول هللا تعاىل )احْلَجُّ َأْشهمٌر 
ْعلموَمات( معناه وقت احلج ألن احلج أفعاٌل وليس أبشهر فلم يكن بٌد من التقدير وعن ابن مسعوٍد مَ 

 م قالوا: أشهر احلج شواٌل وذو القعدة وعشٌر من ذي احلجة.وجابٍر وابن الزبري أهن

(3/344) 

 

مالك رمحه الشيخ: قول املؤلف رمحه هللا إن أشهر احلج هي شهران وعشرة أايم فيه نظر وقد ذهب 
هو الصواب وذلك ألن هللا إىل أن أشهر احلج ثالثة شوال وذو القعدة وذو احلجة وهذا القول 



األشهر مجع وأقل اجلمع ثالثة ال اثنان وبعض الثالث ومن املعلوم أن الذين قالوا إن أشهر احلج 
العاشر مثل الرمي شهران وعشرة أايم أن يف قوهلم نظرًا وذلك ألن بعض أفعال احلج تقع بعد اليوم 

عي فالقول الراجح أن أشهر احلج واملبيت مبىن وكذلك طواف اإلفاضة إذا أخره عن يوم العيد والس
ثالثة وأنه ال جيوز أن يؤخر شيئاً من أفعال احلج عن هذه الثالثة إال لعذر وعلى هذا فقول بعض 

وصفر وربيع ولكن يبقى عليه بقية العلماء إن الطواف يف احلج ال حد له وأنه جيوز أن يؤخر إىل حمرم 
ؤخر طواف اإلفاضة وسعي احلج عن أشهر احلج احملظورات قوٌل ضعيف والصواب أنه ال جيوز أن ي

إال لعذر كما لو نفست املرأة قبل أن تطوف وبقيت أربعني يوماً يف نفاسها فال حيل هلا الطواف إال يف 
ستطيع أن يطوف وأخره إىل ما بعد ذي احلجة فال شهر حمرم هذا عذر وال أبس به أو كان مريضاً ال ي

 أبس.
رم ابحلج قبل أشهره ألنه تقدمٌي للعبادة على وقتها فكره كتقدُيها على القارئ: واالختيار أن ال حي

 ميقات املكان فإن فعل انعقد إحرامه ألنه أحد امليقاتني فانعقد اإلحرام ابحلج قبله كاآلخر.
هم هللا عندان والقول الثاين أنه ال يصح اإلحرام ابحلج قبل دخول أشهر الشيخ: هذا كالم الفقهاء رمح

ا أقرب إىل الصواب ألن هللا قال )احْلَجُّ َأْشهمٌر َمْعلموَمات( وإذا كان وقت احلج أشهرًا احلج وهذ
معلومات فال يقدم عليه كالصالة ال تقدم على وقتها وعلى هذا القول فإذا أحرم ابحلج قبل دخول 

جح وأما احلج انعقد عمرة ونقول طف واسع وحتلل بعد احللق أو التقصري وهذا القول هو الراأشهر 
 االقتصار على الكراهة مع االنعقاد ففيه نظر.

(3/345) 

 

القارئ: فأما العمرة فال ميقات هلا يف الزمان وجيوز اإلحرام هبا يف مجيع السنة ألن النيب صلى هللا 
ر يف ذي القعدة ويف ذي احلجة مع مضان تعدل حجة( متفٌق عليه )واعتمعليه وسلم قال )عمرٌة يف ر 

 حجته( رواه أنس وهو حديٌث صحيح.
الشيخ: العمرة ليس هلا وقت تفعل يف أي وقت من السنة وظاهر كالم املؤلف وغريه أيضاً أنه جيوز 

بعض العلماء أن  أن يعتمر اإلنسان بعد التحلل األول من احلج يعين يعتمر يف أايم التشريق وكره
أعمال احلج فال عمرة يف أايم التشريق وال يف ليايل أايم التشريق وال قبل الطواف  يعتمر قبل انتهاء

والسعي وهذا على قول من يقول إنه ال يصح إدخال العمرة على احلج واضح واألقرب أن يكره 
ساً بنسك أو بعض متعلقات اإلتيان ابلعمرة وقد بقي عليه شيٌء من أعمال احلج ألنه اليزال متلب



 النسك.
قوله رمحه هللا إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )عمرٌة يف رمضان تعدل حجة( ليس املراد ابملعادلة و 

املكافأة فال جتزئ عمرٌة يف رمضان عن فريضة احلج مثاًل ألنه ال يلزم من املعادلة يف الثواب املعادلة 
وله احلمد وهو على كل شيٍء  هللا وحده ال شريك له له امللك يف اإلجزاء وهلذا من قال ال إله إال

قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل وال جتزئ هذه الكلمات عن رقبٍة 
واحدة )وقل هو هللا أحد( تعدل ثلث القرآن ولو كررها ثالاثً مل جتزئ عن القرآن بل ال جتزئ وال عن 

 احتة يف الصالة.الفاحتة لو مل يقرأ الف

(3/346) 

 

وقوله اعتمر يف ذي القعدة مث قال ويف ذي احلجة الصواب أنه مل يعتمر يف ذي احلجة وإمنا كانت 
ضاء يف ذي القعدة، وعمرة عمره يف ذي القعدة كلها عمرة احلديبية كانت يف ذي القعدة وعمرة الق

أحرم يف اخلامس والعشرين من شهر ذي اجلعرانة يف ذي القعدة وعمرته يف حجه يف ذي القعدة ألنه 
القعدة نعم إن أراد املؤلف أن أفعال العمرة من الطواف والسعي ملا دخلت يف احلج كانت يف ذي 

بعة عمر، وقد تردد ابن القيم رمحه احلجة فهذا له وجه، إذن اعتمر الرسول صلى هللا عليه وسلم أر 
مضان؟ توقف فيه رمحه هللا ألن النيب صلى هللا عليه هللا أيهما أفضل أن يعتمر يف أشهر احلج أو يف ر 

وسلم اعتمر يف ذي القعدة وقال )عمرٌة يف رمضان تعدل حجة( المرأٍة ختلَّفت عن حجها معه 
قال إن قوله )عمرٌة يف رمضان تعدل حجة(  فيحتمل اخلصوصية هلا كما قال يف ذلك بعض العلماء

صية إال أن كون الرسول عليه الصالة والسالم مل يعتمر يعين هذه املرأة فقط لكن األصل عدم اخلصو 
يف رمضان مع تيسره له قد يقول قائل إن العمرة يف أشهر احلج أفضل ولكن الذي يظهر يل أن 

الصالة والسالم ملا كان العرب قد تقرر عندهم يف العمرة يف أشهر احلج أفضل يف عهد الرسول عليه 
ج ويرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور فكرر النيب عقيدهتم أنه ال اعتمار يف أشهر احل

صلى هللا عليه وسلم العمرة يف أشهر احلج من أجل ترسيخ اجلواز يف أشهر احلج وإبطال تلك 
يقال إن الرسول عليه الصالة والسالم ليس كسائر الناس لو العقيدة وأما كونه مل يعتمر يف رمضان ف

حصل يف ذلك مشقة على الناس يف أايم الصيام والرحيل والنزول فلهذا اعتمر العتمر الناس معه و 
 تركه عليه الصالة والسالم.

 فإذا قال قائل ملاذا مل يعتمر حني فتح مكة وقد بقي فيها تسعة أايم قبل أن يدخل شهر شوال؟
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احلّل ليعتمر ألن هذا قلنا ألن العمرة من مكة ليست مشروعة فهو عليه الصالة والسالم مل خيرج إىل 
قضيٍة معينة وهي قصة عائشة  غري مشروع ولذلك مل يرد اخلروج من مكة لإلحرام من احلّل إال يف

رضي هللا عنها ولوال أهنا أحلت على الرسول عليه الصالة والسالم مل أيذن هلا لكن أحلت يف أمٍر ليس 
 حراماً فأذن هلا.

ه مث تذكر يف أثناء املسري أن خيلع هذه الثياب ويستمر ولو مسألة: احلكم فيمن أحرم ونسي لباسه علي
سك فليس عليه شيء ألن حمظورات اإلحرام يسقط إمثها وفديتها يف حال مل يذكر إال بعد أن مت الن

 النسيان واجلهل واإلكراه.
السائل: رجل حج مع أمه وما استطاعت األم أن تطوف طواف اإلفاضة وقد طاف طواف اإلفاضة 

 أبمه إىل بلده حىت يرجع ليطوف هبا اإلفاضة وطواف الوداع لنفسه فماذا عليه؟ مث رجع
ما طواف الوداع لنفسه فال ينفعه ألنه خرج من مكة بغري طواف ووصل إىل بلده لكن عليه الشيخ: أ

دم لرتك هذا الطواف يذبح يف مكة ويوزع على الفقراء، أما أمه فال أبس لكن أمه تبقى على إحرامها 
 لى ما بقي من حمظورات اإلحرام وهو ما يتعلق ابلنساء حىت ترجع وتطوف.أي ع

العلماء من قال إنه ال يوجد دليل ُينع الرمي قبل الزوال وأن الرسول صلى هللا  السائل: هناك من
عليه وسلم رمى يوم العيد ضحًى ورمى أايم التشريق بعد الزوال وخاصًة أن كثريًا من أهل العلم 

 بعد املغرب فقالوا إنه ليس هناك دليل ُينع الرمي قبل الزوال فما قولكم حفظكم هللا؟ مسحوا ابلرمي
الشيخ: نقول ابرك هللا فيك هناك دليل من السنة ومن أقوال الصحابة، أما من السنة فإن الرسول 
ت صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل أيذن للضعفة أن يرموا قبل الزوال مع حاجتهم إىل ذلك ألن وق

 الزوال حر وأذن هلم أن يرموا قبل طلوع الشمس يوم العيد.
الة والسالم كان يتحنيَّ زوال الشمس فإذا زالت رمى قبل أن يصلي الظهر اثنياً أن الرسول عليه الص

 فكأنه عليه الصالة والسالم ينتظر زوال الشمس بفارغ الصرب وهلذا قدَّم الرمي على الصالة.
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ين اإلسالمي دين السهولة واليسر ومن املعلوم أن رمي الناس من أول النهار أيسر وأسهل اثلثاً أن الد
ائزًا لبينه الرسول عليه الصالة ال من جهة برودة اجلو وال من جهة امتداد الوقت ولو كان هذا ج

 والسالم لألمة بقوله أو فعله.
ين مناسككم( اتباعه إال بدليل وال رابعاً أن األصل يف قول الرسول عليه الصالة والسالم )خذوا ع

 دليل من سنته القولية وال اإلقرارية وال الفعلية على جواز الرمي قبل الزوال.
ٍم َمْعدموَداٍت( فهذا مطلق بيَّنه الرسول عليه الصالة والسالم أبن وأما قوله تعاىل )َواذْكمرموا اَّللََّ   يفِّ َأايَّ

 ي خاصة ما بعد الزوال.املراد بذكره يف أايٍم معدودات يف الرم
وأما من قال أنه ُيتد إىل الغروب فحجته أن الرسول عليه الصالة والسالم مل يؤقت آخره فلم يقل ال 

ى قال إن الزحام الشديد املوجود اآلن يف عصران احلاضر يقتضي جواز ترموا بعد الغروب وحجة أخر 
لناس كما تعلمون اآلن قد حتصل وفيات التأخري ألن هذا ضرورة وال يتمكن أكثر الناس من مزامحة ا

 بسبب هذا الزحام.
ريق السائل: جزاكم هللا خري، شيخنا أقرأ عن السلف أن الصحابة كانت حتج مىًن ابلتكبري أايم التش
ومن املالحظ هذه األايم أننا ال نكاد نسمع تكبري ونالحظ أن إذا كربت جمموعة كأنه ال بد أن 

ظنا أان إذا فعلنا ذلك أنه يشرتك الناس ويرتفع التكبري فهل جيوز يتوافق تكبريهم مع بعض والح
 التكبري اجلماعي ليس لذاته ولكن للتشجيع؟
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الشيخ: وهللا اي أخي ال ُيكن أن نداوي ترك السنة بفعل البدعة فإذا كان الصحابة مع نبيهم ليسوا 
إان ال نبتدع يف الدين من أجل أن ال املهل( فيكربون وال يلبون مجاعياً بل قال أنس )منا املكرب ومنا 

نرتك السنة نقول نبنّي للناس أنه سنة وأن اإلنسان ينبغي له أن جيهر ابلتكبري كما كان الصحابة 
يفعلون وأنت اآلن ترى أن الناس قد ضيعوا هذه السنة مع األسف يف التلبية أيضاً متر بك قوافل 

بة كانوا يصرخون ابلتلبية صراخاً كما قال جابر )كنا أن الصحاالسيارات الكثرية ال تسمع ملبياً مع 
نصرخ هبا صراخاً( ومع ذلك متر بك قوافل احلجيج مع األسف ال تسمع من يقول لبيك ملا كان 
الناس يف األول أيتون على اإلبل جند ما شاء هللا العج والثج موجودًا جتدهم شعثاً غربًا على ظهور 

 اجلو كله لكن ملا جاءت السيارات املرحيات واملكيفات صواهتم يفاإلبل يلبون حىت تسمع أ
 واملقطعات خفت الصوت.



وال أبس إذا قلت مثالً هللا أكرب ال إله إال هللا ومسعين اآلخر وقال هللا أكرب ال إله إال هللا فال أبس 
بعونه بصوت باقون يتوليس تكبريًا مجاعياً املعروف عندان أن التكبري اجلماعي أن يكون واحد يكرب وال

 واحد.
 

 ابب اإلحرام
القارئ: يستحب الغسل لإلحرام ملا روى زيد بن اثبت )أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم جتّرد 

إلهالله واغتسل( حديٌث حسن وعن جابٍر قال )أتيتنا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميٍس حممد بن 
يف أصنع. قال: اغتسلي مث استثفري بثوٍب مث ه وسلم كأيب بكر فأرسلت إىل رسول هللا صلى هللا علي

أحرمي( رواه مسلم. فإن مل جيد ماءًا مل يتيمم ألنه غسٌل مسنوٌن يراد للتنظيف فال يسن التيمم عند 
 العجز عنه كغسل اجلمعة وقال القاضي: يستحب له التيمم قياساً على غسل اجلنابة.

إرادة اإلحرام لفعل النيب صلى هللا عليه تسل عند الشيخ: إذن هذه من مستحبات اإلحرام أن يغ
وعلى آله وسلم وأمره النفساء بذلك يدل على أنه سنة حىت للنفساء واحلائض أن تغتسال عند 

 اإلحرام.
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فإن قال قائل لو أن اإلنسان اغتسل قبل أن يسافر خوفاً من أن يكون هناك ضيق أو ال يكن هناك 
كان يف مدًى قريب فال أبس حتصل مثل لو كان اغتسل عند ركوبه نقول إذا  ماء فهل حتصل السنة؟ 

 للسيارة فهذا الزمن قريب.
 أما يف الطائرة فمن املعلوم أنه ال يتمكن من االغتسال وحينئذ يغتسل قبل أن يركب الطائرة.

من القول  حنوه أقربوقول املؤلف رمحه هللا: إنه ال يتيمم إذا مل جيد املاء أو تعذر استعماله مبرٍض أو 
أبنه يتيمم ألن الظاهر من هذا الغسل هو التنظيف وهلذا شرع للحائض والنفساء مع أن احلائض 

 والنفساء ال تطهران فدل هذا على أن املقصود التنظيف.
القارئ: ويتسحب له التنظيف إبزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم األظافر ألن الغسل شرع 

 لذلك.
ان حيتاج إىل ذلك يعين إذا كان الشعر وافراً عنده يف الشارب أو يف األبط أو يف هذا إذا كالشيخ: 

العانة وأما إذا مل حيتج كما لو كان أزال ذلك عن قرب فال حاجة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل 



 أيمر هبذا التنظيف.
يلني ملا روى ابن عمر )أن دين أو غسالقارئ: مث يتجرد من املخيط يف إزاٍر ورداٍء أبيضني نظيفني جدي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم يف إزاٍر ورداٍء ونعلني( ويستحب أن يتطيب يف 
بدنه ملا روت عائشة رضي هللا عنها قالت )كنت أطيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلحرامه قبل 

ىل وبيص الطيب يف مفارق رسول هللا صلى ين أنظر إأن حيرم وحلّله قبل أن يطوف ابلبيت وقالت: كأ
هللا عليه وسلم وهو حمرم( متفٌق عليهما وال يتطيب يف ثوبه فإن فعل فله استدامته حىت ينزعه فمىت 

 نزعه مث لبسه فعليه الفدية ألن اإلحرام ُينع ارتداء الطيب دون استدامته.
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 أنه ال يتطيب يف ثوبه وهذا النفي حيتمل التحرمي وحيتمل الشيخ: هذا ما ذهب إليه املؤلف رمحه هللا
قبل عقد اإلحرام فقيل إنه للكراهة  الكراهة ومعلوٌم أنه إن كان بعد عقد اإلحرام فهو للتحرمي وأما

وقيل للتحرمي والصحيح أنه ال جيوز أن يلبس اإلحرام املطيَّب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن 
لبس ثوابً مسه الزعفران وال الورس( فالصواب أنه ال جيوز أن يطيب ثوب اإلحرام أما ذلك فقال )ال ي

هللا عنها أهنا كانت تطيب النيب صلى هللا عليه وعلى آله البدن فيطيبه كما ذكر حديث عائشة رضي 
 وسلم إلحرامه قبل أن حيرم.

ية وإن سال ابحلر وغريه إىل القارئ: ولو نقل الطيب عن بدنه من موضٍع إىل موضع آخر فعليه الفد
 موضٍع آخر فال فدية عليه ألنه ليس من جهته.

 الً له ثالث حاالت:الشيخ: انتقال الطيب من املوضع الذي تطيب به أو 
 احلال األوىل أن يتعمَّد نقله ليتسع املكان املطيب من البدن.

 واحلال الثانية أن يسيل الطيب بنفسه.
 قله ولكنه يكون من ضرورايت عمله املشروع.واحلال الثالثة أن ال يتعمد ن

مكان الطيب أما األول فال شك أنه حراٌم عليه أن يتعمد نقل الطيب من موضع إىل موضع ليتسع 
 مثل أن أيخذ الطيب من رأسه ويضعه على عضده أو على كفيه أو على صدره فهذا حرام.

يه ألن هذا كان معروفاً يف عهد النيب واحلال الثانية إذا سال الطيب على بدنه فإن ذلك ال شيء عل
 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وال بد منه وال سيما يف أايم احلر.
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احلال الثالثة أن ينقله لعمٍل مشروع بدون قصد مثل أن يتوضأ وُيسح رأسه املضمخ ابلطيب ومن 
يح أنه ال فدية عليه وال الصحاملعلوم أنه سوف يعلق بيده فهذا ظاهر كالم املؤلف أن عليه فدية و 

شيء عليه ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان ينظر وبيص املسك يف رأسه وهو حمرم وكان 
يغتسل وهو حمرم وخيلل شعره بيده وهو حمرم والزم ذلك أن يعلق بيده مث هو أيضاً من احلرج أن 

يزيله فورًا فيكون عنده صابون كلما أن  نقول إنه إذا مسح اإلنسان رأسه وعلق بيده طيب جيب عليه
 أراد أن يتوضأ هذا حرج ومشقة.

 
 فصلٌ 

القارئ: ويستحب أن حيرم عقب صالٍة إما مكتوبٍة أو انفلة وروى األثرم قال: سألت أاب عبد هللا أُيا 
 أحب إليك اإلحرام يف دبر الصالة وإذا استوت به انقته فقال كٌل قد جاء يف دبر الصالة وإذا عال

يداء وإذا استوت به انقته فوّسع فيه كله واملذهب األول ملا روى سعيد بن جبري قال ذكرت البن الب
عباٍس إهالل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )أوجب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني فرغ 

أهل فأدرك مًة من صالته مث خرج فلما ركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راحلته واستوت به قائ
ذلك منه قوٌم فقالوا أهل حني استوت به راحلته وذلك أهنم مل يدركوا إال ذلك مث سار حىت عال 

البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوٌم فقالوا أهل حني عال البيداء( رواه أبو داود وهذا فيه فضل بياٍن 
 وزايدة علم فيتعني األخذ به وتقدُيه على ما خالفه.
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يخ: والصحيح التوسعة يف ذلك أن اإلنسان إن شاء أحرم عقب الصالة وإن شاء إذا ركب وإن الش
ة ويعلو اإلنسان إذا خرج شاء إذا علت به على البيداء إذا كان من ذي احلليفة ألن ذا احلليفة انزل

حبوائجه وما منها وكونه ال حيرم إال إذا ركب فيه توسعة لإلنسان ألن اإلنسان رمبا يتشاغل بعد صالته 
أشبه ذلك فيحتاج إىل أن يتطيب مثاًل فإذا قلنا أحرم من حني أن تصلي مل يتمكن من الطيب الذي 

ن منه فالغالب أن اإلنسان يكون معه فسحة هو مشروع عند اإلحرام وإذا قلنا انتظر حىت تركب متك
 واألمر يف هذا واحلمد هلل واسع.

 



 فصلٌ 
ينعقد بغري نية لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إمنا األعمال  القارئ: وينوي اإلحرام بقلبه وال

ن نوى ابلنيات( وألهنا عبادٌة حمضٌة فافتقرت إىل النية كالصالة فإن لىب من غري نية مل يصر حمرما وإ
 اإلحرام من غري تلبيٍة انعقد إحرامه ألنه عبادٌة ال جيب النطق يف آخرها فلم جيب يف أوهلا كالصوم.

غريب مثل هذه األقيسة الواقع أنه إذا نوى بدون تلبية انعقد النسك لقول النيب صلى هللا الشيخ: 
الدخول يف النسك فقد  عليه وسلم )إمنا األعمال ابلنيات( وهذا نوى الدخول يف النسك فإذا نوى

م دخل، وإن لىب بدون نية من غري قصد اإلحرام فال يكون شيئاً، كان الرسول عليه الصالة والسال
 إذا رأى ما يعجبه يف الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش اآلخرة.

هي  القارئ: وإن نوى إحراماً فسبق لسانه إىل غريه انعقد إحرامه مبا نواه دون ما نطق به ألن النية
 اإلحرام فاعتربت دون النطق.

 
 فصلٌ 
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حيث حبستين فيقول اللهم إين  القارئ: ويستحب أن ينطق مبا أحرم به ويعينه ويشرتط فيه أن حملي
حبستين ملا روت عائشة  أريد النسك الفالين فيسره يل وتقبله مين وإن حبسين حابٌس فمحلي حيث

رضي هللا عنها قالت )خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهلَّ 
 صلى هللا عليه وسلم على ضمباعة بنت الزبري حبٍج وعمرة ومنا من أهلَّ حبج( وعنها قالت )دخل النيب

: حجي واشرتطي أن حملي حيث حبستين( متفٌق فقالت: اي رسول هللا إين أريد احلج وأان شاكية فقال
 عليهما.

ويفيد هذا الشرط شيئني أحدمها أنه مىت عاقه عائٌق من مرٍض أو غريه فله التحلل والثاين أنه إذا حّل 
دٍم وال غريه وغري هذا اللفظ مما يؤدي معناه جيري جمراه قال ابن مسعود: لذلك فال شيء عليه من 

ن تيسرت يل وإال فال حرج علي ألن املقصود املعىن وإمنا اعترب اللفظ لتأديته اللهم إين أريد العمرة إ
 له.

الف ما الشيخ: هللا أكرب هذه قاعدة مفيدة أن العربة أن املرجع املعىن دون اللفظ بل إن اللفظ إذا خ
ة مبا يف يف قلبه فالعربة على ما يف قلبه كما سبق لو أراد أن يقول لبيك حجة فقال لبيك عمرة فالعرب 



 قلبه.
 هذه القطعة من كالم املؤلف تضمنت مسائل:

أواًل يقول: يستحب أن ينطق مبا أحرم به ويعينه ويشرتط فظاهر كالمه أنه يستحب النطق ابلنية وهلذا 
قوله فيقول: اللهم إين أريد النسك الفالين فيسره يل فهذا فيه نظر والصواب أنه ال فّسر هذا املعىن ب

نه مل يرد أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال اللهم إين أريد النسك وال أحد ينطق ابلنية أل
ظهاٌر ملا من الصحابة وحينئٍذ يكون احلج كغريه من العبادات ال ينطق فيه ابلنية وأما التلبية فهي إ

يف  سبق ال إنشاء وإال فاإلنسان يقول لبيك عمرة لبيك حجة لبيك عمرٌة وحجة وهذا إخباٌر عما
 ضمريه وليس إنشاًء.
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املسألة الثانية يقول )يشرتط فيه أن حملي حيث حبستين( وهذا أيضاً فيه نظر وقد اختلف العلماء 
 مطلقاً أو فيه تفصيل:سنة مطلقاً أو منكٌر  رمحهم هللا يف اشرتاط من أراد اإلحرام هل هو

 فمنهم من قال يسن لكل من أراد اإلحرام بعمرة أو حج أن يشرتط.
 ومنهم من قال إنه ال يشرتط وأنكر ذلك كابن عمر رضي هللا عنه.

ومنهم من قال ابلتفصيل فقال إن كان هناك سبب يقتضي ذلك فليفعل وإال فال، السبب مثل أن 
يعجز أو امرأة ختشى أن أيتيها احليض فتشرتط أو ما أشبه فيه أثر مرض وخيشى أن يكون اإلنسان 

ذلك فهذا يسن يف حقه أن يشرتط لئال يشق على نفسه وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
لضمباعة بنت الزبري قال )حجي واشرتطي أن حملي حيث حبستين( وأما من ال خيشى من عائق فال 

وسلم مل يشرتط هو عند إحرامه فتمام االقتداء به أن ال  لى هللا عليه وعلى آلهيشرتط ألن النيب ص
يشرتط من ال خياف العائق وأن يشرتط من خياف العائق األول اقتدى بفعله والثاين اقتدى بقوله وهذا 

 هو الذي جتتمع فيه األدلة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا بقي أن يقال احلوادث يف
ى هذا فنقول كل من أراد أن حيرم فليشرتط فيقال هذا غري صحيح بل احلوادث هذا الزمان كثرية وعل

يف هذا الزمان قليلة ألنك لو أحصيت السيارات وما فيها من ركاب لوجدت العدد اهلائل ولنقل إن 
احلوادث  احلجاج مليون حاج قد ُيوت مائة حاج من احلوادث فنسبة مائة ملليون ليست بشيء مث إن

د الرسول عليه الصالة والسالم فها هو الرجل الذي وقصته انقته يف عرفة وعلى هذا موجودة يف عه
فنقول األفضل أن ال تشرتط ولكن لو اشرتطت وقلنا أبن االشرتاط ليس بسنة فالظاهر أنه ال ينفعه 



قد عمل عماًل ليس ما دمنا قلنا إن االشرتاط ليس بسنة إال ملن خاف من عائق فإنه إذا اشرتط ف
أمر هللا ورسوله فيكون مردودًا غري مؤثر وحيتمل أن ينفعه لكن االحتمال األول أقرب أنه ال  عليه

 ينفعه.
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الثالث يف هذه القطعة هل االشرتاط يف العبادات يف كل شيء حبيث أنه مثالً لو أراد أن يدخل يف 
ذا اإلنسان الكبري يقطع الصالة؟ بقلبه أنه إن استأذن هالصالة وقد توقع أن يزوره إنساٌن كبري فنوى 

الظاهر ال ألنه ال قياس يف مثل هذا إذ أن احلج مدته تطول ومشقته أعظم والصالة وحنوها مدهتا 
 يسرية وُيكن أن خيفف وحيصل املقصود.

 الرابع ماذا يستفيد إذا اشرتط سواٌء قلنا إنه يشرتط مطلقاً أو لسبب يستفيد فائدتني:
 حلل من إحرامه ويقال البس ثيابك وامش إىل أهلك.الفائدة األوىل أنه يت

الثانية أنه ليس عليه دم إحصار ألنه استثىن على ربه وقد قال النيب عليه الصالة والسالم )إن لك 
 على ربك ما استثنيت(.

وهذه القاعدة  اخلامس وهو من أهم ما يف هذه القطعة أن العربة يف األلفاظ مبعانيها وما دلت عليه
تطرد يف كل شيء يف العبادات واملعامالت يف األنكحة والبيوع واألوقاف وغريها وبناًء على جيب أن 

ذلك نقول لو زوَّج ابنته بقوله ملَّكتك بنيت فقال قبلت فإن القول الراجح أن النكاح ينعقد ألن هذا 
قائل خليت العرف وقد يكون قول الهو املعىن ولو قال خليت امرأيت فهو طالٌق صريٌح ألن هذا هو 

امرأيت أبلغ من قوله طلقت عند العامة فاحلاصل أن األلفاظ قوالب للمعاين والعربة ابملعاين يف كل 
 شيء.

 السائل: هل جيوز للمشرتط أن يتحلل إذا خشي املرض ورأى عالماته؟
 معه من إمتام النسك.الشيخ: ال جيوز أن يتحلل من إحرامه إال إذا حتقق املرض الذي ال يتمكن 

 
 فصلٌ 
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القارئ: وجيوز اإلحرام بنسٍك مطلق وله صرفه إىل أيها شاء وإن أحرم مبثل ما أحرم به فالن صح ملا 
منيخ ابلبطحاء فقال يل: مب روى أبو موسى قال )قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 

 صلى هللا عليه وسلم قال: أحسنت فأمرين فطفت أهللت قال: قلت لبيك إبهالٍل كإهالل رسول هللا
ابلبيت وابلصفا واملروة مث أمرين أن أحل( متفٌق عليه مث إن تبني له ما أحرم به فالن فإحرامه مثله وإن 

ملطلق ألنه عقد اإلحرام وعلَّق عني النسك على إحرام تبني أن فالانً مل حيرم فله صرفه إىل ما شاء كا
فالٌن بطل التعيني وبقي املطلق وإن علم أن فالانً أحرم ومل يعلم مبا أحرم أو شك فالن فلما مل حيرم 

هل أحرم أم ال؟ فهو كالناسي إلحرامه وللناسي ملا أحرم به صرفه إىل أي نسٍك شاء ألنه إن صادف 
 ن صرفه إىل عمرة وكان إحرامه بغريها فإن فسخه إليها جائٌز مع العلم فمعما أحرم به فقد أصاب وإ

اجلهل أوىل، وإن صرفه إىل قراٍن وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها احلج وهو جائز وإن كان مفردًا 
فقد أدخل العمرة على احلج وهو لغٌو ال يفيد وال يقدح يف حجه كما لو فعله مع العلم وإن صرفه 

مرة برتك نيتها فإن كان فراد وكان معتمرًا فقد أدخل احلج على العمرة فصار قارانً وال تبطل العإىل اإل
قارانً فهو على حاله لذلك واملنصوص عن أمحد رضي هللا عنه أنه جيعل املنسي عمرة قال القاضي: 

إىل  هذا على سبيل االستحباب ألن ذلك مستحٌب مع العلم فمع عدمه أوىل فعلى هذا إن صرفه
قران مل جيزئه عن العمرة إذ عمرة فهو متمتٌع حكمه حكم من فسخ احلج إىل العمرة وإن صرفه إىل ال

من احملتمل أن يكون مفردًا فلم يصح إدخاله العمرة على حجه وال يلزمه دم القران ألنه شاٌك فيما 
مل يكن له صرفه إال  يوجبه ويصح له احلج هاهنا وفيما صرفه إىل اإلفراد فإن كان شكه بعد الطواف

غري جائز فإن صرفه إىل إفراٍد أو قران حتلل إىل العمرة ألن إدخال احلج على العمرة بعد الطواف 
 أبفعال احلج ومل جيزئه عن واحٍد من النسكني ألنه شاٌك يف
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صحته وال دم عليه للشك فيما يوجبه إال أن يكون معه هدٌي فيجزئه عن احلج ألن إدخال احلج 
 على العمرة يف حقه جائٌز بعد الطواف.

وهي هل جيوز لإلنسان أن حيرم مبثل ما أحرم به فالن وهو ال مة الشيخ: هذا الفصل فيه مسألة مه
يدري؟ اجلواب نعم ألن أاب موسى األشعري رضي هللا عنه أحرم مبا أحرم النيب صلى هللا عليه وعلى 
آله وسلم وكذلك علي بن أيب طالب أحرم مبا أحرم به النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وعلى 

 برجٍل يف علمه ودينه وأحرم مبثل ما أحرم به فال حرج ألن هذا عمٌل ثقاً هذا فإذا كان شخٌص وا



أجازه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لكن أاب موسى أمره النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
أن حيل متمتعاً وأما علي فقال له إن معي اهلدي فال حتل فأشركه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 يه ومل حيل ألن من ساق اهلدي ال ُيكن أن حيل قبل أن يبلغ اهلدي حمله.هد يف
فإن جهل ما أحرم به فالن مبعىن أنه مل يتفق بفالن حىت وصل إىل مكة ومل يدر فماذا جيعله؟ نقول 
األفضل أن جتعله عمرة ألنه على تقدير أنه أحرم ابحلج فإن فسخ احلج إىل العمرة جائز هذا هو 

 لنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن جيعلوها عمرة.ن ااألحسن أل
 

 فصلٌ 
القارئ: وإن أحرم حبجتني أو عمرتني انعقد إحرامه إبحدامها وال يلزمه لألخرى قضاٌء وال غريه ألهنما 

عباداتن ال يلزم املضي فيهما فلم يصح اإلحرام هبما كالصالتني ولو فسد نسكه مث أحرم بغريه من 
 مل يلزمه للثاين شيء ومل يصح لذلك.سه جن
 

 فصلٌ 
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القارئ: وهو خمرٌي إن شاء أحرم متمتعاً أو مفرداً أو قاران حلديث عائشة والتمتع هو اإلحرام بعمرٍة 
د اإلحرام ابحلج مفرداً والقران اإلحرام من امليقات فإن فرغ منها أحرم ابحلج من مكة يف عامه واإلفرا

حيرم ابلعمرة مث يدخل عليها اإلحرام ابحلج قبل الطواف ملا روت عائشة رضي هللا عنها  هبما معاً أو
قالت )أهللنا بعمرٍة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من كان معه هدٌي فليهل ابحلج مع العمرة 

ومل يصر قارانً متفق عليه فإن أحرم حبٍج مث أدخل عليه عمرًة مل يصح  مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعاً(
ألنه مل يرد بذلك أثر وال هو يف معىن ما جاء به األثر ألن إحرامه هبا ال يزيده عماًل على ما لزمه 

إبحرام احلج وال يغري ترتيبه خبالف إدخال احلج على العمرة ومن طاف للعمرة مث أحرم ابحلج معها مل 
ون معه هدٌي فله ذلك ألن من ساق ألنه قد أتى مبقصودها وشرع يف التحلل منها إال أن يك يصح

لمَغ اهْلَْديم حمِّلَّهم(  هدايً ال جيوز له التحلل حىت ينحر هديه لقول هللا تعاىل )َوال حَتْلِّقموا رمؤموَسكمْم َحىتَّ يـَبـْ
 ري قاران خبالف غريه.فال يتحلل بطوافه ويتعني عليه إدخال احلج على العمرة ويص

األمر األول أن اإلنسان إذا أراد اإلحرام فإنه خمريَّ بني ثالثة أنساك الشيخ: هذا الفصل يتضمن أمورًا 



التمتع واإلفراد والقران حلديث عائشة قالت )خرجنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم عام حجة الوداع 
 أهلَّ بعمرة وحج وأهلَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهلَّ حبج ومنا من 

ابحلج( وهذا التخيري ختيري إابحة واألفضل كما سيأيت يف الفصل الذي بعده األفضل التمتع وقيل إن 
اإلنسان ال خيرّي بني هذه األنساك وأنه جيب عليه التمتع إال أن يكون قد ساق اهلدي لكن هذا القول 

 س معه هدي.اشدين أمجعوا كلهم على أن التمتع ليس بواجب حىت من ليضعيف ألن اخللفاء الر 
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والعلماء خمتلفون يف أمر النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم للصحابة الذي غضب من أجل عدم 
لوجوب هل هو هلم فعلهم ملا أمرهم به فقيل إنه للوجوب وقيل إنه لالستحباب وعلى القول اب

ب وأعين جبمهور العلماء من ولغريهم إىل يوم القيامة أو هلم فقط. مجهور العلماء على أنه لالستحبا
جيوزون فسخ احلج إىل العمرة للتمتع ألن بعض العلماء يقول ال جيوز فسخ احلج إىل العمرة ليصري 

نية احلج القارن واملفرد إىل متتع  متمتعاً لكن هذا القول ضعيف إذًا هل جيب على اإلنسان أن خيلع
 أو ال جيب؟ نقول الصحيح أنه ال جيب.

قال هو واجب ومنهم من قال هو واجب على الصحابة فقط وهذا القول اختاره  ومن العلماء من
شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا وهو أصوب من غريه وإمنا قلت فيما سبق الصحيح أنه ال جيب أعين 

ة وإمنا جيب على الصحابة فقط ألن النيب صلى هللا عليه وسلم واجههم به وألهنم ال جيب على األم
من ذلك يف ذلك الوقت لبطلت مشروعيته ألهنم هم مقدَّم األمة وألن أاب ذر سئل عن هذه  لو متنعوا

املسألة هل هي هلم خاصة أو للناس عامة؟ قال بل هي لنا خاصة فيمحمل قوله رضي هللا عنه على أن 
 راد بذلك الوجوب وهذا أعدل األقوال وأحسن األقوال وعلى هذا فيكون التمتع ليس بواجب.امل

لك أيضاً يف هذا الفصل تبني معىن التمتع واإلفراد والقران فالتمتع أن حيرم ابلعمرة من امليقات يف كذ
 أشهر احلج وحيج من عامه هذه قيود:

 األول أن يكون إحرامه ابلعمرة من امليقات.
حرم ين أن يكون يف أشهر احلج فاألول امليقات املكاين والثاين امليقات الزمين وعلى هذا لو أوالثا

ابلعمرة يف آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد مل يكن متمتعاً ألنه أحرم ابلعمرة قبل دخول أشهر 
ه مل حيرم ابحلج يف احلج ولو أنه أحرم ابلعمرة ومل حيج من عامه وحج يف العام اآلخر فليس مبتمتع ألن

 عامه.



فهل له ذلك؟ نعم له ذلك ألنه مل حيرم فإن نوى التمتع وأحرم ابلعمرة وحل منها مث بدا له أن ال حيج 
 ابحلج والنية بدون عمل ال تلزم.
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 أما اإلفراد أن حيرم ابحلج مفرداً.
 والقران ذكر املؤلف له صورتني:

 الصورة األوىل أن حيرم ابلعمرة واحلج مجيعاً.
طوافها، أما دليل الصورة ل احلج عليها قبل الشروع يف والصورة الثانية أن حيرم ابلعمرة أواًل مث يدخ

األوىل فهو أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )أاته آٍت وقال صلِّّ يف هذا الوادي املبارك وقل 
عمرة وحجة ويف لفٍظ عمرٌة يف حجة( هذا قران أحرم هبما معاً وأما دليل الصورة الثانية فهو حديث 

يق قبل أن تطوف فأمرها النيب صلى هللا عليه لعمرة مث حاضت يف أثناء الطر عائشة )أهنا أحرمت اب
وسلم أن حتج( وظاهر احلال أن هذه الصورة ال تصح إال عند الضرورة إذا تعذر على احلاج أن 

 يطوف لكن العلماء أمجعوا أنه جائز سواٌء كان ذلك لعذر أو لغري عذر.
ج يعين أن حيرم أوالً ابحلج مث وهو أن يمدخل العمرة على احل بقي صورٌة اثلثة ذكر املؤلف أهنا ال تصح

يدخل العمرة على احلج فهل يكون قاران؟ً  يف هذا للعلماء قوالن القول األول ما مشى عليه املؤلف 
 وهو أنه ال يكون بذلك قارانً بل هو ابٍق على إفراده ومل يذكر دلياًل وإمنا ذكر تعليالً.
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يكون بذلك قارانً واستدلوا أبن النيب صلى هللا عليه وسلم والثاين أنه يصح إدخال العمرة على احلج و 
ة على احلج وهذا حيتاج إىل تقدمي أحرم أواًل ابحلج مث جاءه آٍت فقال قل عمرة وحجة فأدخل العمر 

مسلَّمات رمبا يذكرها لكنه قوٌل ليس ببعيد إذ أن تعليل املؤلف ال يكفي يف املنع فتعليله أنه يقول 
احلج ال يستفيد به احلاج عمالً زائدًا ووجه ذلك أن عمل املفرد وعمل القارن إدخال العمرة على 

تفيد هبذا اإلدخال شيئاً يعين ال يستفيد زايدة عمل واحد فإذا أدخل العمرة على احلج فإنه ال يس
لكن لو أحرم ابلعمرة مث أدخل احلج عليها وهي الصورة الثانية للقران فإنه يستفيد زايدة األعمال 

ه لو اقتصر على العمرة لكان يكفيه أن يطوف ويسعى ويقّصر أما ملا أدخل احلج عليها صار ال ألن



مي اجلمرات ويبيت مبىن فاستفاد إبدخال احلج على العمرة زايدة بد أن يقف بعرفة ومبزدلفة وير 
عمال العمل لكن هذا قد يقال إنه فرق غري مؤثر وأن الرسول عليه الصالة والسالم قال: )إمنا األ

ابلنيات وإمنا لكل امرٍئ ما نوى( وهو إذا طاف بعد إدخال العمرة على احلج سينوي الطواف عنهما 
ي عنهما وبناًء على ذلك يتبني يل أنه ال أبس من إدخال العمرة على احلج وإذا سعى سينوي السع

 ويصري بذلك قارانً فيكون للقران ثالث صور:
 األوىل أن حيرم هبما معاً.

 أن حيرم ابلعمرة أواًل مث يمدخل احلج عليها قبل الشروع يف طوافها.الثانية 
 الثالثة أن حيرم ابحلج أواًل مث يدخل العمرة عليها.
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اشرتط املؤلف رمحه هللا يف الصورة الثانية أن يدخل احلج عليها قبل الشروع يف طوافها وقال بعض 
أنه يصح إدخال احلج على العمرة  اره كثرٌي من العلماءأهل العلم بل ولو بعد الشروع يف طوافها واخت

ولو بعد الشروع بعد طوافها بل ولو بعد السعي ما دام مل يتحلل وهذه مسألة خطرية أضرب لكم 
مثاًل يتبني هبا خطورهتا أنه لو طاف للعمرة أوالً طوافاً صحيحاً مث سعى للعمرة وقصَّر وحتلل وتبني أن 

من األشياء املبطلة مث أحرم ابحلج واستمر وانتهى ص الشوط أو لغري ذلك السعي غري صحيح إما لنق
منه فعلى ما ذهب إليه املؤلف يكون حجه غري صحيح ألنه أدخل احلج على العمرة بعد الطواف 

وإدخال احلج على العمرة بعد الطواف ال يصح إال من كان معه هدي كما سنذكر إن شاء هللا وعلى 
 وعلى هذا فال يلزمه إال طواف اإلفاضة والسعي ألن جه صحيحاً ويكون قارانً القول الثاين يكون ح

السعي األول غري صحيح فيلزمه السعي وال شك أن هذا فرٌق عظيم بني القولني والقول الثاين قد 
يتعني القول به أحياانً فيما لو أتى إنسان جاهل وأدخل احلج على العمرة وهو ال يعلم أن العمرة 

ويتكلف ويشق عليه إذا قلنا حجك غري صحيح معناه أن فريضة ُيضي مثاًل إىل بلده فاسدة مث 
 اإلسالم مل تسقط عنه إذا كان فريضة.

وال يصح إدخال احلج على العمرة بعد الطواف إال يف حاٍل واحدة وهي إذا ساق اهلدي فإذا ساق 
صري مع ر ألن احللق أو التقاهلدي فإنه يطوف للعمرة ويسعى مث حيرم ابحلج قبل أن حيلق أو يقصّ 

سوق اهلدي قبل بلوغ اهلدي حمله ال جيوز ويف هذه الصورة حيرم ابحلج قبل الفراغ من العمرة وبعد 
الطواف والسعي ويكون بذلك كما قال املؤلف قارانً وهذا تسليٌم من املؤلف رمحه هللا جبواز اإلحرام 



 ابحلج بعد طواف العمرة لتعذر التحلل.
 

 فصلٌ 
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القارئ: وأفضل األنساك التمتع ملا روى جابر أنه حج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد أهلوا 
فا واملروة وقصروا وأقيموا حالالً ابحلج مفردًا فقال هلم )حلوا من إحرامكم بطواٍف ابلبيت وبني الص
فقالوا: كيف جنعلها متعًة وقد مسينا حىت إذا كان يوم الرتوية فأهلوا ابحلج واجعلوا اليت قدمتم هبا متعة 

احلج قال: افعلوا ما أمرتكم فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن ال حيل مين حراٌم 
( متفٌق عليه. وعنه إن ساق اهلدي فالقران أفضل ألن النيب صلى حىت يبلغ اهلدي حمله قال: ففعلوا

وقد روى أنٌس )أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرن بني احلج  هللا عليه وسلم مل حيل إذ كان معه اهلدي،
والعمرة( متفٌق عليه واألول أصح لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )لو استقبلت من أمري ما 

دي وحلللت( فيدل هذا على فضيلة املتعة وقد روى عمٌر وعلٌي وسعٌد وابن استدبرت ما سقت اهل
رضوان هللا عليهم )أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حصني

متمتعاً وإمنا منعه احلّل سوق اهلدي( ومعىن حديث أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم أدخل احلج 
نع عليه احلّل منها مث بعد التمتع اإلفراد ألنه أييت بنسكني كاملني والقارن يقتصر على العمرة حني امت

 ران بعدمها.على عمل احلج مث الق
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الشيخ: ذكر املؤلف رمحه هللا أن األفضل التمتع مطلقاً حىت وإن ساق اهلدي فالتمتع أفضل لكن 
قول له أحرم ابحلج وتكون ماذا يصنع إذا كان قد ساق اهلدي مث أتى ابلطواف والسعي وهو متمتع؟ ن

قاران ودائماً األقوال الضعيفة تتناقض متمتعاً وهذا القول يناقض قوله يف الفصل الذي قبله إنه يكون 
فنقول كيف يصح أن يسميه متمتعاً وهو مل يتمتع مبا أحل هللا طرفة عني. ألننا قلنا له من حني أن 

التمتع. ولذلك الرواية الثانية عن اإلمام أمحد  تطوف وتسعى فتلبَّس إبحرام احلج قبل أن حتل فأين
يل أنه إن ساق اهلدي فالقران أفضل لتعذر التمتع يف حقه إذ ال هي املتعّينة وهي اليت يدل عليها الدل



ُيكن أن حيل بعد الطواف والسعي فالصواب أنه إذا ساق اهلدي فالقران أفضل بل لو قيل إنه متعني 
 تعذر التمتع ألن التمتع غري ممكن مع سوق اهلدي.يف هذا احلال لكان له وجه ل
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ن يسوق اهلدي وال يتمتع أو أن يرتك اهلدي ويتمتع؟ الرسول عليه لكن يبقى النظر هل األفضل أ
يف سوق اهلدي من إظهار الصالة والسالم ساق اهلدي ومل يتمتع ومل يرتك اهلدي حىت يتمتع مث إن 

الشعائر وال سيما فيما سبق ملا كانوا يسريون على اجلمال وعلى األرجل من إظهار الشعائر ما مل يكن 
فيه أيضاً من نفع الفقراء ما ال يوجد إذا مل يسقه فالواقع أن املسألة فيها احتمال أن  فيما لو ساقه مث

ومتتع والغريب أن املؤلف رمحه هللا استدل بفعل  نقول له سق اهلدي واقرن أو نقول ال تسق اهلدي
عليه النيب صلى هللا عليه وسلم على أن التمتع أفضل ولو ساق اهلدي فاستدل أبن النيب صلى هللا 

وسلم مل حيل وزعم أن الرسول عليه الصالة والسالم كان متمتعاً لكن منعه من احلّل سوق اهلدي 
يب عليه الصالة والسالم ما قاله اإلمام أمحد قال: ال أشك أن ولكن القول املتعني ابلنسبة حلج الن

د فإن قال قائل ما تقولون النيب صلى هللا عليه وسلم كان قارانً واملتعة أحب إيلَّ هذا كالم اإلمام أمح
فيما ذكره املؤلف عن عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن احلصني أن النيب 

كانت متمتعاً؟ قلنا معىن متتعه أنه متتع برتك إحدى السفرتني ألنه حصل له عمرة   صلى هللا عليه وسلم
و يف الواقع متمتع كما أن املتمتع وحج يف سفٍر واحد ولو فرقهما لكان أييت لكل واحد بسفر فه

 الذي أييت ابلعمرة ويبقى إىل احلج متمتع أيضاً، فالصواب املتعني ما ذهب إليه اإلمام أمحد أن النيب
صلى هللا عليه وسلم كان قارانً وجياب عن تسميته متمتعاً يف بعض ألفاظ الصحابة أبحد أمرين إما أن 

إما أن التمتع يف لسان الصحابة ليس هو التمتع املعروف يف يقال إنه متتع بسقوط إحدى السفرتني و 
 مطلقاً. لسان الفقهاء وأن التمتع يف لسان الصحابة هو اجلمع بني نسكني يف سفٍر واحد
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يقول املؤلف يليه اإلفراد وعلل ذلك أبنه أييت ابلنسكني كاملني ويعين هذا أن املفرد إذا حج اعتمر 
د السلف ومل تقع إال يف قضيٍة واحدة نظر ألن العمرة بعد احلج مل تكن معروفًة عنبعد احلج وهذا فيه 

معينة ومن املعلوم أن الصحابة منهم املفرد ومنهم القارن ومنهم املتمتع فهل الذين أفردوا خرجوا إىل 



املني يكون احلّل وأتوا ابلعمرة بعد احلج؟ ال وهلذا يكون تعليل املؤلف رمحه هللا أبنه أييت بنسكني ك
ارن ُيتاز عن املفرد حبصول نسكني اقتدى فيهما ابلنيب صلى هللا عليه تعلياًل عليالً ونقابله أبن الق

وعلى آله وسلم وأبن القارن حيصل منه هدي ألن القارن عليه هدي كاملتمتع وهذا زايدة على املفرد 
اد هذا هو الصواب يف هذه فالصواب أن األفضل التمتع مث القران وإن مل يسق اهلدي مث اإلفر 

 املسألة.
 

 فصلٌ 
قارئ: ويستحب للقارن واملفرد إذا مل يكن معهما هدٌي أن يفسخا نيتهما ابحلج وينواي عمرًة مفردة ال

وحيال من إحرامهما بطواٍف وسعٍي وتقصري ليصريا متمتعني حلديث جابر ويروى عن إبراهيم احلريب أنه 
إال خملًة واحدة  نبل اي أاب عبد هللا كل شيٍء منك حسٌن مجيلقال: قال سلمة بن شبيب ألمحد بن ح

تقول بفسخ احلج فقال أمحد قد كنت أرى أن لك عقاًل عندي مثانية عشرة حديثاً صحاحاً جياداً  
كلها يف فسخ احلج أتركها لقولك فأما من ساق اهلدي فليس له ذلك للحديث ولقول هللا تعاىل )َوال 

لمَغ اهْلَْديم حمِّلَّهم(. حَتْلِّقموا رمؤموَسكممْ   َحىتَّ يـَبـْ
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الشيخ: يف هذا الفصل بنّي املؤلف رمحه هللا أنه يستحب للقارن واملفرد إذا مل يكن معهما هدي أن 
حيّول اإلحرام إىل عمرة ليصريا متمتعني فأما إن كان معهما هدي فقد علمتم أنه ال ُيكن ذلك ألن 

متمتعني دليٌل على  حلل حىت يبلغ اهلدي حمله ويف قوله رمحه هللا ليصريامن معه اهلدي ال ُيكن أن يت
أنه لو فسخ احلج مفرد أو قارٌن ليتخلص من ذلك ويذهب إىل أهله فإنه ال حيل له هذا يعين مثالً 

إنسان ذهب إىل مكة وأحرم ابحلج مفردًا لكن ملا رأى الزحام واملشقة قال أحّول هذا احلج إىل عمرة 
ل ملن أراد أن حيج ليصري متمتعاً ووجه وأسعى وأقّصر وأرجع إىل أهلي فال حيل ذلك وإمنا حي مث أطوف

 احلّل يف هذه املسألة أوالً أمر الرسول عليه الصالة والسالم بذلك.
واثنياً أنه ينتقل من مفضوٍل إىل أفضل أي من إقران أو إفراد إىل متتع وأما من فسخ نية احلج أو 

من إمتام احلج أو العمرة حيث  ذا مل يتحّول من مفضوٍل إىل أفضل بل هترب مما يلزمهالقران ليهرب فه
 قال هللا تعاىل )َوَأمتُِّّوا احْلَجَّ َواْلعمْمَرَة َّللَِِّّّ(.

فإن كان معهما هدي فال حيل أن يفسخا اإلفراد والقران إىل عمرة لتعذر التحلل يف حقهما لسوق 



 اهلدي.
 

 فصلٌ 
لْ القارئ: وجيب على  ( املتمتع دم لقول هللا تعاىل )َفَمْن مَتَتََّع ابِّ عمْمَرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ

والدم الواجب شاٌة أو سبع بدنة لآلية قال أبو محزة سألت ابن عباٍس عن املتعة فأمرين هبا وسألته 
 متفٌق عليه.عن الدم فقال فيها جزوٌر أو بقرٌة أو شاة أو شْرٌك يف دم( 

 ة شاة كاملة شرٌك يف الدم يعين سمبع بدنة أو سمبع بقرة.الشيخ: جزور يعين انقة كاملة بقرة كامل
القارئ: وال جيب الدم إال بشروٍط مخسة أحدها أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام لقول هللا 

دِّ احلَْ  رِّي اْلَمْسجِّ ( وحاضر املسجد أهل احلرم ومن بينه وبينه تعاىل )َذلَِّك لَِّمْن مَلْ َيكمْن َأْهلمهم َحاضِّ َرامِّ
 ن مسافة القصر ألن احلاضر القريب والقريب دون مسافة القصر.دو 
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الثاين أن يعتمر يف أشهر احلج ألن املعتمر يف غري أشهره مل جيمع بني النسكني فلم جيب عليه دٌم  
مل يكن متمتعاً ألن اإلحرام نسٌك ال  نها يف أشهرهكاملفرد ولو أحرم ابلعمرة يف غري أشهر احلج وحلَّ م

 تتم العمرة إال به وألنه أتى به يف غري أشهر احلج فلم يصر متمتعاً كالطواف.
الثالث أن حيج من عامه فإن أخَّر احلج إىل عاٍم آخر مل يكن متمتعاً ألن املتمتع ابلعمرة إىل احلج 

 شهر احلج.تمر يف غري أيقتضي املواالة بينهما ومل يوال فأشبه املع
الرابع أن ال يسافر بينهما سفراً يقصر فيه ملا روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال )إذا اعتمر يف 
أشهر احلج مث أقام فهو متمتع فإن خرج مث رجع فليس مبتمتع( وألنه إذا سافر لزمه اإلحرام من 

 ه املفرد.امليقات أو من حيث انتهى إليه فال يرتفه أبحد السفرين فأشب
 شيخ: يف هذا الفصل البحث يف مسائل:ال
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ْلعمْمَرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَدْ  ي أواًل جيب على املتمتع دم والدليل قول هللا تعاىل )َفَمْن مَتَتََّع ابِّ
يَ  َعٍة إِّ َفَمْن مَلْ جيِّْد َفصِّ ٍم يفِّ احْلَجِّّ َوَسبـْ َذا رََجْعتمْم( لكن بشروط األول أال يكون من حاضري امم َثالثَةِّ َأايَّ



دِّ احْلََرام( يقول املؤلف هم  رِّي اْلَمْسجِّ املسجد احلرام لقول هللا تعاىل )َذلَِّك لَِّمْن مَلْ َيكمْن َأْهلمهم َحاضِّ
لو من حدود احلرم إىل مثانني كيلو أو واحد ومثانني كيأهل احلرم ومن بينه وبني احلرم مسافة قصر يعين 

رِّي  وقيل حاضروا املسجد احلرام هم أهل احلرم فقط ألن من كان خارجه ليس فيه واآلية تقول )َحاضِّ
( وبناًء على ذلك نقول من كانوا يف عرفة فليسوا من حاضري املسجد احلرام ومن   دِّ احْلََرامِّ اْلَمْسجِّ

مل أن يقال حاضروا سوا من حاضري املسجد احلرام وإن كانوا يف مكة وحيتكانوا يف التنعيم فلي
املسجد احلرام من كانوا داخل حدود احلرم أو حدود مكة ألنه من البعيد أن نقول إن الذين يف 

التنعيم وقد اتصل بنيان مكة إليهم ليسوا من حاضري املسجد احلرام بل هم من أهل مكة ال شك 
 لو فرضنا أن مكة احلرام هم من كانوا داخل حدود احلرم أو يف مكة حىت فيقال حاضروا املسجد

اتسعت وخرجت إىل ما وراء احلدود فيعترب هذا من حاضر املسجد احلرام ألن مكة ولو اتسعت فإن 
أهلها يعتربون أهاًل هلا وحاضرون وإال لقلنا إن من خرج إىل أطراف مكة اليت خارج احلرم لقلنا إن 

حلرام هم من كان داخل ل له أن يقصر وليس كذلك فاألقرب أن حاضري املسجد اهذا مسافر حي
 حدود احلرم أو داخل حدود مكة.
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الشرط الثاين أن يعتمر يف أشهر احلج يعين أن جيمع بني العمرة واحلج يف أشهر احلج فإن اعتمر قبل 
ْلعمْمَرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ َفمَ  دخول أشهر احلج وأتى حبٍج فقط فليس مبتمتع لقوله تعاىل )َفَمنْ  ا اْستَـْيَسَر مَتَتََّع ابِّ

مَِّن اهْلَْدي( وهذا يدل على أنه لوال هذه العمرة مل حيصل له متتع بل كان ابقياً على إحرامه وال ُيكن 
أن يبقى على إحرام احلج إال إذا أحرم ابحلج يف أشهر احلج على القول الراجح وهبذا نعرف أنه ال بد 

 العمرة يف أشهر احلج. أن تكون
( وهذا يدل على أن احلج لوال هذا  الشرط الثالث أن حيج من ْلعمْمَرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ عامه لقوله )َفَمْن مَتَتََّع ابِّ

التمتع لبقي حمرماً وال ُيكن أن حيرم هذا العام وال يؤدي احلج إال يف العام الثاين ألن احلج أشهٌر 
احلج ولكن مل حيج يف بد أن حيج يف عامه فإن أحرم ابلعمرة يف أشهر  معلومات وهذا يدل على أنه ال

 عامه فليس مبتمتع.
الشرط الرابع أال يسافر بينهما سفر قصر وللعلماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال القول األول ما ذهب 

ج رجٌل من إليه املؤلف أال يسافر بينهما مسافة قصر سواٌء إىل بلده أو غري بلده وعلى هذا فإذا ح
 الطائف مث عاد من الطائف حمرماً ابحلج فليس مبتمتع وذلك أهل املدينة متمتعاً وخرج من مكة إىل



 ألنه سافر بينهما مسافة قصر وإذا مل يكن متمتعاً فليس عليه دم.
القول الثاين أنه إن سافر إىل بلده مث عاد حمرماً ابحلج فليس مبتمتع وإن سافر إىل غري بلده فهو 

رج إىل الطائف بعد العمرة ورجع من الطائف تع فمثاًل إذا حج اإلنسان من أهل املدينة مث خمتم
حمرماً ابحلج فهو على هذا القول متمتع ألنه مل يسافر إىل بلده وإن رجع إىل املدينة مث أحرم ابحلج يف 

يف أشهر احلج مث رجوعه من املدينة إىل مكة صار غري متمتع وإذا كان من أهل الرايض فأتى ابلعمرة 
رجع منها حمرماً ابحلج فهو متمتع على هذا القول الثاين وعلى القول ذهب بعد العمرة إىل املدينة و 

 األول ليس مبتمتع.
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أما القول الثالث فيقول إنه متمتع بكل حال حىت وإن رجع إىل بلده وأحرم ابحلج من ميقاته 
ووجه ذلك  فليس مبتمتع والصواب القول الوسط أنه إذا رجع إىل بلده مث عاد من بلده حمرماً ابحلج

أنه أنشأ للحج سفرًا مستقاًل عن األول فال يصح بناء احلج على العمرة وهذا هو الثابت عن عمر 
 رضي هللا عنه وابنه أنه إذا رجع إىل دويرة أهله فليس مبتمتع وإال فهو متمتع.

كم هل يتغري احلالسائل: هل جيوز أن ننسخ من األشرطة اليت كتب عليها أن حقوق الطبع حمفوظة و 
 إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة؟

الشيخ: الظاهر يل أنه إذا كان النسخ يعين على وجٍه خاص شخصي أنه ال أبس وأما إذا كان لالجتار 
مثل أن ينسخ حمل تسجيل هذه األشرطة فإنه ال جيوز ملا يف ذلك من االعتداء على حق أخيه أما 

 س.ن طالب فال أبطالب يريد أن ينسخ م
 السائل: إذا كان حفظكم هللا للتوزيع على عامة الناس؟

الشيخ: الظاهر ال جيوز أيضاً ألن التوزيع هذا يؤثر على جتارة املوزع األول لكن مثل هذا يستأذن 
 فلعل األول أيذن له إذا كان يف األمر خري.

ا روت عائشة رضي هللا دم املتعة مل القارئ: اخلامس أن حيل من عمرته فإن أدخل عليها احلج مل جيب
عنها قالت )أهللنا بعمرٍة فقدمنا مكة وأان حائض مل أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت 

ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي ابحلج ودعي العمرة 
لم مع عبد الرمحن بن أيب بكٍر هللا عليه وسقالت: ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول هللا صلى 



إىل التنعيم فاعتمرت معه فقال: هذه مكان عمرتك فقضى هللا حجها وعمرهتا ومل يكن يف شيٍء من 
 ذلك هدٌي وال صوٌم وال صدقة( متفٌق عليه وألنه يصري قارانً أشبه ما لو أحرم هبما.
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من عمرته فإنه ليس مبتمتع وهلذا قال: مل الشيخ: هذا الشرط اخلامس أن حيل من عمرته فإن مل حيل 
احلج على العمرة قبل الشروع جيب عليه دم املتعة مث هل جيب عليه دم القران؟ نقول إن كان أدخل 

يف طوافها فصحيح وعليه دم القران وإن كان بعد الشروع يف طوافها فإحرامه ابحلج ال يصح على 
كان معه اهلدي فإنه يصح أن يدخل احلج على العمرة   املذهب وإذا مل يصح صار معتمرًا فقط إال إذا

 ولو بعد الطواف ويصري قارانً.
عنها تقول أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأان حائض مل أطف ابلبيت وال بني ويف حديث عائشة رضي هللا 

ا الصفا واملروة كان حيضها يف موضٍع يقال له سرف بني مكة واملدينة فلم تطف ابلبيت وال بني الصف
واملروة، أما عدم طوافها ابلبيت فألهنا حائض واحلائض ال ُيكن أن متكث يف املسجد والدليل على 

يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن خيرجن يوم العيد وأمر احلميَّض أن يعتزلن هذا أن الن
نوٌع من املكث املصلى فدل ذلك على أن احلائض ال ُيكن أن متكث يف املسجد وطوافها ابلبيت 

على وأما السعي فهي مل تسع ألهنا مل تطف والسعي بعد الطواف يف العمرة وال يصح أن يقدَّم السعي 
الطواف يف العمرة وإمنا رمّخص يف احلج على خالٍف يف ذلك فاحلج جيوز أن تقدم السعي على 

قبل أن أطوف قال: ال  الطواف )ألن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله رجل قال: اي رسول هللا سعيت
النجعة  حرج( وأما العمرة فال يصح تقدمي السعي فيها على الطواف ومن قاسها على احلج فقد أبعد

لظهور الفرق التام بني احلج والعمرة أواًل أنه ال قياس يف العبادات يعين يف هيئاهتا وصفاهتا ال ُيكن أن 
 جيري القياس ألهنا تعبدية توقيفية.

قّدم السعي على الطواف يف العمرة الختلت ألنه ليس فيها إال ركنان فقط ومها الطواف  اثنياً أنه لو
 قّدم السعي على الطواف صار هذا انقالابً مغرّيًا تغرياّ كاماًل خبالف احلج.والسعي واإلحرام فإذا 
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للناس يف التقدمي  اثلثاً أن األنساك يوم العيد يف احلج كثرية فكان من يسر هذا الدين أن يرّخص
لطواف والسعي فلو ألزم الناس والتأخري ألن النسك يوم العيد مخسة أنساك الرمي والنحر واحللق وا

ابلرتتيب بينها لكان يف ذلك نوٌع من احلرج واملشقة لكن رّخص هلم يف أن يقدموا بعضها على بعض 
شيٍء قمّدم أو أمّخر إال قال )افعل وال فإن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ما سمئل يوم العيد عن 

الوجوه وإن كان روي عن بعض السلف جواز  حرج( لذلك ال يصح قياس العمرة على احلج هلذه
تقدمي السعي على الطواف يف العمرة إذا كان انسياً ولكن الذي يظهر يل من األدلة أنه ال يصح تقدمي 

 السعي على الطواف يف العمرة ولو كان انسياً.
ع بني عبادتني قارئ: وذكر القاضي أنه يشرتط أن ينوي يف ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع ألنه مجال

فافتقر إىل النية كاجلمع بني الصالتني وظاهر اآلية يدل على عدم اشرتاط هذا وألنه يوجد التمتع 
 بدونه والرتفه برتك أحد السفرين فلزمه دٌم كما لو نوى.
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ما ذهب إليه القاضي هو الصواب أنه ال بد من نية التمتع وليس ظاهر اآلية كما قال الشيخ: و 
وبني ما ذهب إليه املؤلف؟  املؤلف رمحه هللا كما سنبني إن شاء هللا، لكن ما الفرق بني قول القاضي

اء الفرق هو أنه لو أن رجالً أتى بعمرٍة يف أشهر احلج وليس من نيته أن حيج وبقي يف مكة حىت ج
احلج فحج فعلى كالم املؤلف يكون متمتعاً يلزمه اهلدي وعلى قول القاضي ال يكون متمتعاً فال 

 احلج فال يكون متمتعاً وما قاله القاضي يلزمه اهلدي ألنه نوى عمرًة مفردة ال ينوي التمتع هبا إىل
ْلعممْ  َرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْدي( رمحه هللا هو ظاهر اآلية الكرُية ألن هللا قال )َفَمْن مَتَتََّع ابِّ

ع وكلمة متتع إىل احلج يدل على أن هناك قصدًا ونية أنه ملا كان قدم مكة يف أشهر احلج وكان املتوق
أن حيج ألن هذه أشهر احلج لكنه أتى ابلعمرة ليحل منها فيتمتع هبا إىل احلج فظاهر اآلية مع 

 صواب.القاضي رمحه هللا وهو ال
 

 فصلٌ 
ْلعمْمَرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ  القارئ: ويف وقت وجوبه روايتان إحدامها إذا أحرم ابحلج لقول هللا تعاىل )َفَمْن مَتَتََّع ابِّ

 مَِّن اهْلَْدي( وإبحرام احلج يفعل ذلك فيجب الدم والثانية إذا وقف بعرفة ألن احلج ال َفَما اْستَـْيَسرَ 
 قبله فال حيصل التمتع. حيصل إال به وهو معرٌض للفوات



الشيخ: الفائدة من هذا أننا إذا قلنا وقته كذا أمعترب كونه قادراً أو غري قادر يف ذلك الوقت فإذا قلنا 
ج وأحرم ابحلج يوم الثامن وكان غنياً معه مال مث سمرق منه املال قبل يوم عرفة إن املعترب اإلحرام ابحل

ى القول أبن املعترب اإلحرام ابحلج يلزمه اهلدي وعلى القول فلما كان يوم عرفة مل يكن معه مال فعل
يكون  أبن وقت الوجوب عرفة ال يلزمه وفيه قوٌل اثلث أن املعترب فجر يوم النحر ألنه هو اليوم الذي

به النحر فعلى كل حال على اختالف األقوال يعترب قدرته على اهلدي أو عدم قدرته حبسب هذا 
 االختالف.
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قارئ: فأما وقت ذحبه فقال أمحد: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدٌي حنره عن عمرته لئال يضيع ال
اب النيب صلى هللا عليه أو ُيوت أو يسرق فإن قدم يف العشر مل ينحره حىت ينحره مبىن ألن أصح

ماٍل يتعلق  وسلم قدموا يف العشر فلم ينحروا حىت حنروا مبىن فجوَّز النحر قبل إحرامه ابحلج ألنه حق
 بسببني فجاز تقدُيه على أحد سببيه كالزكاة.

الشيخ: والصحيح خالف قول اإلمام رمحه هللا يف هذا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم علل عدم حتلله 
ساق اهلدي فال حيل حىت ينحر واحلكم املعلق بسبب ال يزاد عليه سبٌب آخر أما على رأي  بكونه

دي وأنه قدم بعد دخول العشر وعلى كالم اإلمام أمحد إذا ساق اهلدي املؤلف فالسبب أنه ساق اهل
أو  يريد به احلج وقدم قبل العشر فله أن ينحره خوفاً من هذا التعليل الذي ذكره أن يسرق أو يضيع

ما أشبه ذلك لكنه مما يستغرب عن اإلمام أمحد رمحه هللا ألن ظاهر احلديث هو تعليق احلكم بسوق 
دم بعد دخول العشر أو قبله وكون الصحابة قدموا بعد دخول العشر هذا أمٌر اتفاقي اهلدي سواٌء ق

العمرة فقط وسقت ليس أمرًا قصدايً حىت يعلق به احلكم لكن لو قال أان ال أريد التمتع أان أريد 
 اهلدي للعمرة فهل له أن يذحبه؟ نعم ألنه ما ساقه يف احلج.

 
 فصلٌ 

يه صوم ثالثة أايٍم يف احلج وسبعٍة إذا رجع لقول هللا تعاىل )َفَمْن مَلْ جيِّْد القارئ: فإن مل جيد اهلدي فعل
َعٍة إَِّذا رََجْعتمم( وتع ٍم يفِّ احْلَجِّّ َوَسبـْ َيامم َثالثَةِّ َأايَّ ترب القدرة يف موضعه ألنه مؤقت له بدل فاعتربت َفصِّ

( واألفضل أن قدرته يف وقته كالوضوء ووقت صيام الثالثة قبل يوم النحر لقول هللا  تعاىل )يفِّ احْلَجِّّ
مها على ذلك بعد إحرام العمرة  ََ يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام وإن قدًّ



( أي يف جاز ألنه وقٌت جاز فيه حنر ا هلدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام احلج ومعىن قوله )يفِّ احْلَجِّّ
 وقته.
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دي وال مثنه ألن قول هللا تعاىل )َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ َفَمْن مَلْ جيِّد( أي مل جيد الشيخ: إذا مل جيد اهل
َيامم َثالثَةِّ أَ  ( يفسره حديث ابن عمر وعائشة رضي هللا هدايً وال مثنه )َفصِّ ( قوله )يفِّ احْلَجِّّ ٍم يفِّ احْلَجِّّ ايَّ

جيد اهلدي( وعلى هذا فاالختيار أن يكون عنهم )مل يرخص يف أايم التشريق أن يصمن إال ملن ال 
صومها يف أايم التشريق ألن أايم التشريق أايم حج أما ما ذهب إليه املؤلف أبنه يصوم قبل احلج 

ن آخرها يوم عرفة فهذا خالف احلديث الصحيح الذي ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ويكو 
فة بعرفة لكن الفقهاء رمحهم هللا ملا قالوا األفضل أن مل يصم بعرفة وروي عنه أنه هنى عن صوم يوم عر 

ليوم الثامن يكون يوم عرفة اضطروا إىل أمٍر آخر وهو أن يقّدم اإلحرام ابحلج بداًل من أن يكون ا
جيعله يف اليوم السابع وهذا أيضاً فيه خمالفه للسنة ألن السنة أن يكون اإلحرام ابحلج يف اليوم الثامن 

 ن أفضل أوقاهتا هي األايم الثالثة أايم التشريق.وعلى هذا فنرى أ
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َيامم َثالثَةِّ  وقوله إن قدمها على اإلحرام ابحلج وبعد اإلحرام ابلعمرة فال أبس هذا حق ألن قوله )َفصِّ
( مع قول الرسول صلى هللا عليه وسل ٍم يفِّ احْلَجِّّ م )دخلت العمرة يف احلج( يدل على أنه ال أبس َأايَّ

صوم هذه األايم الثالثة من بعد إحرامه ابلعمرة لكن الغريب من كالم املؤلف رمحه هللا أنه قال: أن ي
فإن قّدمه بعد ذلك على إحرام العمرة جاز ألنه وقٌت جاز فيه حنر اهلدي فجاز فيه الصيام كبعد 

ذبح هدي  التعليل ال ينطبق على املذهب إذ أن املذهب أن وقتاإلحرام ابحلج هذا غريب ألن هذا 
التمتع من بعد صالة العيد أو قدرها يعين يوم النحر وال جيوز أن يقدَّم على يوم النحر لكن فيه 

خالف بني العلماء إمنا كون املؤلف رمحه هللا على مذهب احلنابلة الذين يرون أنه ال جيوز أن يقدَّم 
ا من الغرائب اللهم إال أن لى يوم العيد مث جيعله علة جلواز تقدمي الصيام هذذبح هدي التمتع ع

يكون للمؤلف رأٌي يوافق مذهب الشافعي وغريه من أهل العلم أبنه جيوز أن يذبح هدي التمتع من 
حني اإلحرام ابلعمرة كالصيام والراجح أنه ال جيوز أن يقدم اهلدي على يوم العيد ألنه لو كان تقدمي 



 ة والسالم ليطيب قلوب أصحابه يعين لنَحر وَحل.دي على يوم العيد جائزًا لفعله النيب عليه الصالاهل
القارئ: وال جيوز تقدمي النحر وال الصوم قبل إحرام العمرة ألنه تقدمٌي له على سببه فأشبه تقدمي الزكاة 

 على النصاب.
قع أنه سيملك نصاابً وليس بيده اآلن إال الشيخ: تقدمي الزكاة على النصاب يعين لو أن اإلنسان يتو 

فأخرج الزكاة فإنه ال جيزئه ألن هذا تقدمٌي للشيء على سببه ومثله أيضاً لو قدَّم كفارة  نصف نصاب
اليمني على اليمني فإنه ال جيزئه أما لو قدَّم الزكاة قبل احلول فإنه جيزئه ألنه تقدمٌي للشيء على شرطه 

نه تقدمٌي للشيء على كفارة اليمني على احلنث بعد اليمني أجزأ أيضاً ألدون سببه وكذلك لو قدَّم  
 شرطه بعد سببه وقد أشران إىل هذا يف منظومة قواعد الفقه.

(3/379) 

 

القارئ: ويصوم السبعة إذا رجع إىل أهله لآلية وملا روى ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
صامها بعد حجه له( متفٌق عليه فإن )فمن مل جيد فليصم ثالثة أايٍم يف احلج وسبعًة إذا رجع إىل أه

مبكة أو يف طريقه جاز ألنه صوٌم واجٌب جاز أتخريه يف حق من يصح منه الصوم فجاز تقدُيه  
 كرمضان يف حق املسافر.

الشيخ: يعين كما جيوز للمسافر أن يصوم يف رمضان وال يؤخره للقضاء فهذا جيوز لكن أيضاً القياس 
ألصلي وتقدمي صوم املتعة تقدمٌي يف غري وقته مضان صوٌم يف وقته افيه نظر ألن صوم املسافر يف ر 

األصلي ألن وقته األصلي إذا رجع إىل أهله فلذلك ال يصح القياس وهذا القياس وأشباهه مما يرد 
علينا كثريًا يف كالم املؤلف يسمى قياس الشبه وهو ضعيف جدًا يف األقيسة ألنه ليس قياس علة وال 

هي العلة يف جواز التقدمي. يقال العلة يف جواز التقدمي وهللا  ضعيف لكن إذا قيل ماقياس داللة فهو 
أعلم أن هللا تعاىل إمنا أوجب السبعة عند الرجوع ألنه يف السفر قد حيتاج إىل الفطر كما رخص له يف 

يبادر  الفطر يف رمضان فإذا قدمه فال حرج ألن أتخريه إىل الرجوع إىل أهله رخصة وإال فاألصل أن
 واجبة يف الذمة فاألصل املبادرة.ألن الكفارة 

َعٍة إَِّذا  ٍم يفِّ احْلَجِّّ َوَسبـْ َيامم َثالثَةِّ َأايَّ على أن بعض العلماء قال )إَِّذا رََجْعتمْم( أي من احلج لقوله )صِّ
ا رجع رََجْعتمْم( أي من احلج ولكن الصحابة أعلم منا مبراد هللا حيث فسروه أبن املعىن إذا رجعتم إذ

 إىل أهله.

(3/380) 



 

القارئ: وال جيب التتابع يف شيٍء من صوم املتعة ألن األمر به مطلق فلم جيب التتابع فيه كقضاء 
روايتني لقول ابن عمر وعائشة رمضان فإن مل يصم الثالثة قبل يوم النحر صام أايم مىن يف إحدى ال

دي( والثانية ال يصومها رضي هللا عنهم )مل يرخص يف صوم أايم التشريق إال للمتمتع إذا مل جيد اهل
لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن صوم أايم التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أايم وهل يلزمه 

ب من املناسك عن وقته فلزمه دٌم كتأخري لتأخريه دم؟ فيه روايتان إحدامها يلزمه ألنه أخر الواج
ته فلم جيب عليه بفواته كفارٌة كصوم اجلمار والثانية ال يلزمه دم ألنه صوٌم واجٌب جيب القضاء بفوا

 رمضان وقال القاضي: إن أخره لغري عذٍر لتفريطه لزمه وإن أخره لعذٍر مل يلزمه.
لثاين ال يلزمه مطلقاً، والثالث التفصيل إن كان أخره الشيخ: إذًا األقوال ثالثة أنه يلزمه دم مطلقاً، وا

الرجل إمنا صام ألنه ال جيد اهلدي فكيف تلزمونه لعذر مل يلزمه شيء وإال لزمه ولكن قد يقول قائل 
بدم؟ اجلواب أنه يبقى يف ذمته أو يقال على ما سيأيت أن من مل جيد الدم الواجب لرتك واجب فعليه 

ا التقدير يلزمه أن يصوم عشرين يوماً والصحيح أنه إذا أخرها لعذر فال صيام عشرة أايم فعلى هذ
 قته وإذا أخرها لغري عذٍر فهو آمث.شيء عليه كما لو أخر رمضان عن و 

القارئ: وإن أخر اهلدي الواجب لعذٍر من ضياع نفقٍة وحنوها فليس عليه إال قضاؤه كسائر اهلدي 
ن إحدامها ال يلزمه إال قضاؤه لذلك، والثانية عليه هدٌي آخر الواجب وإن أخره لغري عذٍر ففيه روايتا

لم يهد إىل قابل يهدي هديني( وألنه من نسٍك مؤقٍت ملا روي عن ابن عباٍس أنه قال )من متتع ف
 فوجب بتأخريه دٌم كالرمي.

 
 فصلٌ 

(3/381) 

 

القارئ: ومن دخل يف الصوم مث قدر على اهلدي مل يلزمه االنتقال إليه ألنه صوٌم شرع فيه لعدم اهلدي 
قال إليه ألنه األصل لسبعة وله االنتفلم يلزمه االنتقال عنه كصوم السبعة وله االنتقال عنه كصوم ا

وهو أكمل وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حىت قدر على اهلدي ففيه روايتان إحدامها ال يلزمه 
اهلدي ألن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه والثانية يلزمه ألنه وجد املبدل قبل شروعه يف البدل 

 أشبه الواجد له حال الوجوب.



االنتقال إىل اهلدي بعد استقرار الصوم لكن يف الغالب أنه أيسر له من  هر أنه ال يلزمهالشيخ: والظا
الصيام ألنه تربأ به ذمته حاالً وهو واجد غين فأما إذا شرع يف الصوم مثل أن يكون صام األايم 

 رع يف البدل.الثالثة قبل أن خيرج إىل عرفة مث رزقه هللا ماالً بعد ذلك فإنه ال يلزمه أن ينتقل ألنه ش
 
 صلٌ ف

القارئ: وجيب على القارن دم ألنه يروى عن ابن مسعوٍد وابن عمر رضي هللا عنهما وألن القران نوع 
متتٍع فيدخل يف عموم اآلية وألنه ترفه برتك أحد السفرين فلزمه دٌم كاملتمتع ويشرتط أال يكون من 

 حاضري املسجد وحكمه حكم دم املتعة فيما ذكران.
مجهور العلماء أن القارن عليه هدي مثل املتمتع وذهب بعض أهل العلم ا هو الذي عليه الشيخ: هذ

إىل أنه ليس عليه هدي ألنه خيالف املتمتع أبن املتمتع متتع حبلٍّ بني العمرة واحلج فلزمه اهلدي شكراً 
لْ  هلل على ذلك وأما القارن فلم حيصل له هذا وهذا هو ظاهر اآلية ألن هللا قال )َفَمنْ  عمْمَرةِّ إِّىَل مَتَتََّع ابِّ

احْلَج( ومل يقل فمن متتع ابلعمرة واحلج وكلمة إىل تدل على الغاية والغاية هلا طرفان ابتدائي وهنائي 
وهذا يدل على أن اهلدي إمنا يلزم املتمتع الذي حلَّ بني العمرة واحلج وأما القارن فال يلزمه لكن من 

 ن هذا الرجل متتع بسقوط أحد السفرين عنه.يف قياسه خلل ألقاسه على املتمتع فأرجو أال يكون 
 

 فصلٌ 

(3/382) 

 

القارئ: وإذا حاضت املتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات احلج أو خشي ذلك غريها أحرم 
مرة لغري عذٍر فمع خشية ابحلج مع العمرة وصار قارانً حلديث عائشة وألنه جيوز إدخال احلج على الع

 الفوات أوىل.
قول إنه يف هذا احلال إذا كان هذا فرضه وجب عليه أن يدخل احلج على العمرة لئال الشيخ: لكن ن

يفوته احلج وعلى هذا فالفائدة من هذا الفصل هو أنه إذا كان الذي أحرم ابلعمرة خيشى فوات احلج 
ى العمرة ويصري قارانً أما إذا مل يكن هذا فرضه وهذا هو فرضه فإنه جيب عليه أن يدخل احلج عل

 نه شاء بقي على عمرته ولو فاته احلج ألنه تطوع.فإ
 



 فصلٌ 
القارئ: وجتزئ عمرة القارن وعمرة املفرد من أدىن احلل عن عمرة اإلسالم وعنه ال جتزائن لقول النيب 

األول لقول الصميب بن معبد عليه السالم لعائشة ملا أعمرها أخوها: )هذه مكان عمرتك( والصحيح 
عمرة مكتوبني علي فأهللت هبما. يعين أهللت ابملكتوبتني فقال عمر: لعمر إين وجدت احلج وال

هديت لسنة نبيك. وألهنا عمرٌة صحيحٌة فكانت جمزئًة كعمرة املتمتع واملكي وألن احلج مع أتكيده 
حديث عائشة فهو حجٌة على إجزاء جيزئ اإلحرام به من مكة فالعمرة من أدىن احلّل أوىل وأما 

تلف فيهما وال حجة فيه على عدم اإلجزاء يف األخرى ألنه إمنا أعمرها من إحدى العمرتني املخ
 التنعيم تطّييباً لقلبها ملا سألته ذلك ومل يبدأها به.

الشيخ: هذا صحيح ووجه ذلك أن الرسول عليه الصالة والسالم قال: )طوافك ابلبيت وابلصفا 
ىل صحيحة وابقية لكن قال )هذه وة يسعك حلجتك وعمرتك( فدل هذا على أن العمرة األو واملر 

مكان عمرتك( تطييباً لقلبها ألهنا قالت: اي رسول هللا ينصرف الناس حبجٍة وعمرة وانصرف حبج 
 ومرادها بذلك العمرة املستقلة وأما العمرة اليت دخلت يف احلج وصارت هبا قارنة فهذا ليس مرادها.

 السائل: ما هو الراجح يف مسألة أتخري هدي التمتع؟
 الشيخ: الصحيح أنه من أخَّره لعذر يذحبه مىت ذكر كالصالة املفروضة وليس عليه أن يذبح هديني.

(3/383) 

 

الشيخ: سبق معنا يف مسألة وقت ذبح هدي التمتع أنه ال جيوز تقدُيه على يوم النحر وأما الصوم 
عليل املوفق رمحه هللا وهو اهر تفيجوز تقدُيه من حني اإلحرام ابلعمرة فيه قوٌل اثين يف اهلدي وهو ظ

مذهب الشافعي أنه جيوز تقدمي اهلدي على يوم النحر كالصوم وقد استحسنه بعض العلماء 
املعاصرين لئال يضيع اللحم يف أايم مىن وأفىت بذلك استحساانً وهذا حسن ال شك لكن يعكر عليه 

حىت أحنر( ولو كان النحر   أحلأن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال: )إن معي اهلدي فال
جائزًا لنحر ليحل وتطيب نفوس أصحابه وإال فالقول هذا جيد لوال النص واإلنسان مأمور ابتباع 

النص واحلسن ما دل عليه النص ولعل احلكمة من ذلك وهللا أعلم ليتحقق كون يوم النحر يوم حنر 
 وجل. ويتحقق كون أايم التشريق أايم أكٍل وشرٍب وذكٍر هلل عز

 
 فصلٌ 



القارئ: ويسن للمحرم التلبية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم لىب ورفع صوته وأمر برفع الصوت هبا 
وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك. 

 .ملا روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متفٌق عليه

(3/384) 

 

الشيخ: لبيك يعين إجابة وإقامة تتضمن املعنيني ألهنا من ألب ابملكان إذا أقام فيه ومن لىب الشخص 
د حقيقة التثنية واإلنسان يليب ربه إذا أجاب دعاءه فهي من املعنيني وثنيت ملطلق التكرار وليس لقص

لبية مبرتني فهي مثناٌه يقصد هبا يف كل طاعٍة يعملها لو سئلت مل توضأت؟ قلت إجابًة هلل فال حصر للت
عِّ اْلَبَصَر َهْل تـََرى مِّْن فمطموٍر ) عِّ اْلَبَصَر َكرََّتنْيِّ( ليس 3مطلق التكرار ونظريه قوله تعاىل )فَاْرجِّ ( مثمَّ اْرجِّ

مرتني فقط بل مطلق التكرار وقوله )لبيك اللهم لبيك( أي اي هللا )لبيك( أتكيد )لبيك ال  املراد
فيه حتقيق اإلخالص ألن نفي الشريك أو نفي الشركة لتحقيق اإلخالص وهذا من  شريك لك( فهذا

ك( النفي املتضمن لإلثبات فليس نفياً حمضاً أيضاً بل هو نفي يتضمن اإلخالص )إن احلمد والنعمة ل
يروى إن احلمد ويروى أن احلمد والكسر أحسن ألنه أعم وأمشل إذ لو قلت لبيك أن احلمد لقيدت 

بكون احلمد له يعين ألن له احلمد فإذا كسرت صارت اجلملة استئنافية فتكون أعم واملعىن إن التلبية 
لك( احلمد وصفم احلمد والنعمة لك يف كل حال سواٌء لبيتك أو مل ألبك )إن احلمد والنعمة لك وامل

ن الفضل احملمود ابلكمال والنعمة الفضل وهللا عز وجل حيمد على ما له من صفات الكمال وما له م
واإلنعام وامللك ابلضم أو ابلنصب جيوز الوجهان ألن إن استكملت العمل يف قوله لك وقد قال ابن 

 مالك:
 وجائٌز رفعك معطوفاً على ... منصوب إن بعد أن تستكمال

ز وامللكم ابلضم وجيوز امللَك ابلنصب فعلى النصب تكون معطوفة على اسم إن وعلى الرفع فيجو 
 حمذوف والتقدير وامللك لك )وال شريك لك( أتكيد لإلخالص وقول املؤلف إهنا تكون مبتدأ واخلرب

 ال سنة هذا أحد األقوال يف املسألة وهناك قول آخر أهنا واجب جترب بدم وهناك قول اثلث أهنا ركنٌ 
 ينعقد اإلحرام إال هبا كتكبرية اإلحرام واألقرب وهللا أعلم أهنا سنٌة مؤكدة ورفع الصوت هبا كذلك

 لكن للرجال فقط أما النساء فلسن ممن يطلب منهن رفع الصوت.

(3/385) 



 

القارئ: وجتوز الزايدة عليها ألن عمر زاد لبيك ذا النعماء والفضل احلسن لبيك مرهوابً ومرغوابً 
ك والعمل وزاد أنس لبيك حقاً إليك لبيك وزاد ابنه لبيك وسعديك واخلري بيديك لبيك والرغبة إلي

ًا ورقاً ومسعهم النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ينكر وال تستحب الزايدة القتصار النيب صلى حقاً تعبد
 هللا عليه وسلم عنها.

الشيخ: لعله وهللا أعلم أراد املؤلف لعدم زايدة النيب صلى هللا عليه وسلم عنها لكن سها وهذا من 
ء دون مشروعيته فهنا املؤلف يقول رها واستنكرها بعض الناس وهو جواز الشياملسائل اليت كنت أقر 

جيوز الزايدة والصحابة أيضاً استعملوها زادوا لكن مع ذلك ال تستحب هذه الزايدة مع أن الرسول 
أقرها وقرران هذه القاعدة وذكران هلا أمثلة منها قصة الرجل الذي بعثه النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

بلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومل ينكر ة فكان إذا قرأ خيتم بقل هو هللا أحد فسري
 عليه لكن هل شرع ذلك لألمة؟ ال، ال بقوله وال بفعله.

ومنها قصة سعد بن عبادة يف استئذانه أن جيعل خمرافه صدقة ألمه فأذن له لكن هل شرع لألمة أن 
مي افتلتت نفسها ولو ا؟ ال وكذلك أيضاً الرجل الذي قال إن أيتصدق اإلنسان عن أمه بعد موهت

 تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها. قال نعم ولكن مل يشرع ذلك لألمة.
أيضاً هذه التلبية كان ال يزيد على التلبية اليت يليب هبا ويسمع أصحابه يزيدون ومل ينكر عليهم ولكن 

األصل  ل الرسول؟ الثاين بال شك ألن الرسول هوهل يشرع أن نزيد كما زادوا أو أن نقتصر كما قا
 يف األسوة.

القارئ: قال جابر )وأهّل الناس هبذا الذي يهلون ولزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلبيته( رواه 
مسلم ويستحب أن يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم بعدها ألنه موضٌع شرع فيه ذكر هللا تعاىل 

 كاألذان.فشرع فيه ذكر رسوله  

(3/386) 

 

ري صحيح هل كل ما شرع فيه ذكر هللا يشرع فيه ذكر الرسول؟ ال بل يف بعض الشيخ: هذا قياٌس غ
الرسول عليه الصالة  املواضع يكره ذكر الرسول عند الذبح تقول ابسم هللا ويكره أن تصلي على

والسالم عند الوضوء تقول بسم هللا وال تقول اللهم صل على حممد قياس الشبه ضعيف جدًا، 
ء اآلخر ولو يف صورة واحدة جعله قياساً مطردًا وهذا فيه نظر لكن ورد يف ومعناه إذا شابه الشي



 حديث فيه نظر أنه يصلى بعد التلبية على النيب صلى هللا عليه وسلم.
 لقارئ: مث يسأل هللا اجلنة ويستعيذ من النار.ا

 الشيخ: هذا أيضاً ورد فيه حديث لكن يف صحته نظر.
بيته لقول أنس مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: القارئ: ويستحب ذكر إحرامه يف تل

حابه وهم )لبيك عمرًة وحجة( متفٌق عليه، وقول ابن عباس قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأص
يلبون ابحلج قال أمحد إذا لىب القارن هبما بدأ ابلعمرة حلديث أنس وقال أبو اخلطاب ال يستحب 

 ذكر اإلحرام فيها.
والصحيح أنه يستحب أن يذكر إحرامه وأن يقول لبيك اللهم حجاً إن كان مفردًا لبيك الشيخ: 

ارانً إظهارًا لشعائر هللا عز وجل وليس اللهم عمرة إن كان متمتعاً لبيك اللهم عمرًة وحجاً إن كان ق
 هذا من ابب الرايء وإمنا هو من ابب التأسي برسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.

لة: هل لنا أن نزيد حنن أيضاً على التلبية؟ إن قلنا ابلسعة وقلنا ما دام الرسول أقر جنس الزايدة مسأ
معارضة لنص إما مثاًل شرك أو ما أشبه ذلك وإن قلنا فليزد اإلنسان ما شاء بشرط أن ال يكون فيه 

هو أوىل واألوىل أبن ال نزيد على ما أقر الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة عليه فهو أحسن و 
بال شك االقتصار على تلبية الرسول صلى هللا عليه وسلم لكن قد روى اإلمام أمحد بسنٍد صحيح 

 النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا زاد هذه الكلمة أحياانً فهو أنه كان يقول )لبيك إله احلق( أعين
 طيب.

 
 فصلٌ 
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حلته لقول ابن عباٍس أوجب رسول هللا صلى هللا عليه القارئ: ويستحب البداءة ابلتلبية إذا ركب را
 أهّل أي لىب ويستحب رفع وسلم اإلحرام حني فرغ من صالته فلما ركب راحلته واستوت به قائمةً 

الصوت هبا ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )أاتين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن 
  صحيح وال جيهد نفسه يف ذلك لئال ينقطع صوته فتنقطع تلبيته.يرفعوا أصواهتم ابإلهالل( حديثٌ 

سول عليه الصالة والسالم ملا رفع الشيخ: هذا تعليل ال أبس به لكن هناك دليل أصح أن الر 
الصحابة أصواهتم ابلذكر قال )أيها الناس اربعوا على أنفسكم( أي ارفقوا هبا وليت املؤلف استدل 



 كنا نصرخ هبا صراخاً يعين من غري مشقة وكلفة.بذلك وعلى هذا فقول جابر  
االفتتان هبا ويستحب اإلكثار القارئ: وال ترفع املرأة صوهتا إال بقدر ما تسمع رفيقتها ألهنا خياف 

 منها ألهنا ذكر.
الشيخ: العلماء رمحهم هللا هم املربون حقيقة يعين املرأة ال جتهر وال ابلذكر فالذي تتعبد به هلل 

يه خوفاً من الفتنة فما ابلك ابلنساء اليوم! ترفع املرأة صوهتا حىت بغري الذكر مع أن الفتنة وتتقرب إل
ن الفتنة يف عهد الصحابة بال شك وهلذا ينبغي لنا أن نبني للنساء أن املرأة يف الوقت احلاضر أشد م

 كل جماالت وإن مل يكن صوهتا عورة على القول الراجح لكن املشروع يف حقها أن ختفض الصوت يف
الكالم إال إذا مل يكن عندها إال نساء مثل أن تقوم خبطبة أو موعظة يف سطة النساء فهذا ال شك أنه 

 جائز.
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القارئ: وألنه يروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ما من مسلٍم يضحي هلل يليب حىت 
ويتأكد استحباهبا يف مثانية ه( رواه ابن ماجة تغيب الشمس إال غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أم

مواضع إذا عال َنَشزًا أو هبط وادايً أو تلبَّس مبحظوٍر انسياً ويف دبر الصلوات املكتوابت وإذا التقت 
الرفاق ويف إقبال الليل والنهار وابألسحار ألن النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات 

وإذا لقي راكباً وإذا استوت به راحلته وألن يف هذه املواضع  وإذا عال نشزاً املكتوبة وإذا هبط وادايً 
ترتفع األصوات ويكثر الضجيج وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أفضل احلج العج والثج( وهو 
حديٌث غريب والعج: رفع الصوت، والثج: إسالة الدماء، وحكم التلبية دبر الصلوات حكم التكبري 

التلبية مرة واحدًة لعدم األثر يف تكرارها وال أبس ابلزايدة ألهنا زايدة ذكٍر عيد النحر وجتزئ  يف أايم
وتستحب التلبية يف املسجد احلرام ومىن وسائر مساجد احلرم وبقاعه ألهنا مواضع النسك وال 

دينة فقال يستحب إظهارها يف مساجد احلل وأمصاره ملا روي عن ابن عباٍس أنه مسع رجاًل يليب ابمل
 جملنون إمنا التلبية إذا برزت.إن هذا 

الشيخ: وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا إن التلبية إمنا تكون للسائر املاشي وأما املاكث فال يليب وذلك 
ألن التلبية إجابة دعوة والنازل القاعد مل يتحرك حىت يقال إنه جميٌب للدعوة وقال إنه مل يثبت عن 

لىب وهو مقيم بعرفة أو مزدلفة أو مىن إمنا كان يليب يف حال على آله وسلم أنه النيب صلى هللا عليه و 
سريه لكن قد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة فمن أخذ هبذا 



 العموم قال إنه يليب يف حال سريه ويف حال إقامته وهذا هو ظاهر كالم املؤلف.
 عه هدي ومل يتمكن من الصيام يف احلج؟ملتمتع الذي ليس مالسائل: ما حكم ا

 الشيخ: يصومها إذا رجع ثالاثً وسبعاً فتكون عشرة.
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 ابب حمظورات اإلحرام
القارئ: وهي تسعة أحدها اجلماع لقول هللا تعاىل )َفَمْن فـََرَض فِّيهِّنَّ احْلَجَّ َفال رََفَث َوال فمسموَق َوال 

َداَل يفِّ احلَْ  ل ابن عباس الرفث: اجلماع، وحترم املباشرة فيما دون الفرج لشهوة ألنه حمرٌم ّج( قاجِّ
 للوطء فحرم املباشرة لشهوٍة كالصيام وحيرم عليه النظر لشهوة ألنه نوع استمتاع فأشبه املباشرة.
 الشيخ: قوله ابب حمظورات اإلحرام تكتب ابلظاء املشالة ألهنا من احلظر وهو املنع وحمظورات

 م ممنوعاته وهو من ابب إضافة الشيء إىل سببه يعين احملظورات اليت سببها اإلحرام.اإلحرا
وقوله إهنا تسعة إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك هو التتبع واالستقراء وهذا شيٌء 

ءت مبثل لسنة جامعروف عند الفقهاء رمحهم هللا فإن قيل ملاذا هذا احلصر يف احملظورات؟ قلنا ألن ا
ذلك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ثالثٌة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم 

وهلم عذاٌب أليم: املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب( فحصر وعّدد وبنّي وقال صلى هللا 
حلديث، وهذا أيضاً حصٌر فهذا مما وذكر ا عليه وسلم )سبعٌة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله(

جاء أصله يف السنة والعلماء رمحهم هللا ذكروا ذلك لتقريب العلم لطالب العلم وال شك أن هذا 
يقرب ألننا لو قلنا لطالب العلم املبتدئ احبث أنت يف الكتاب والسنة يف احملظورات ألمضى أوقااتً  

هللا عز وجل وتيسريه لعباده أن يسر علماء ثقات ن نعمة كثرية ورمبا ال يستطيع استيعاهبا فهذا م
 يذكرون هذه األشياء ويبينوهنا للناس.

أوهلا اجلماع وهو أعظمها ملا يتبني مما يرتتب عليه ودليل ذلك قوله تعاىل )َفَمْن فـََرَض فِّيهِّنَّ احْلَجَّ َفال 
َداَل يفِّ احْلَّج( والرفث فسره اب رضي هللا عنهما وهو من أعلم األمة ن عباس رََفَث َوال فمسموَق َوال جِّ

 ابلتفسري أبنه اجلماع.
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أما مقدماته فقال إهنا حترم أيضاً املباشرة فيما دون الفرج لشهوة ألنه حمّرٌم للوطء ألنه أي اإلحرام 
إليها ه النظر لشهوة ولو ممن حيل النظر حمّرم للوطء فحرم املباشرة لشهوٍة كالصيام وكذلك حيرم علي

وعلل ذلك أبنه نوع استمتاع وهو أيضاً ذريعة إىل ما فوقه من مباشرة واملباشرة مع كوهنا استمتاعاً 
 ذريعًة إىل ما فوقها من اجلماع.

 القارئ: الثاين عقد النكاح ال جيوز للمحرم أن يعقده لنفسه وال لغريه وال جيوز عقده حملرٍم وال على
النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال ينكح احملرم وال ينكح وال حمرمة ملا روى عثمان بن عفان أن 

 خيطب( رواه مسلم وألن اإلحرام حيّرم الطيب فحرم النكاح كالعدة.
الشيخ: هذا قياس غريب عندان دليل عن الرسول عليه الصالة والسالم وهو أنه هنى أن ينكح احملرم 

 االستمتاع مث إن اإلنسان إذا نكح وهو حمرم . فحرم كل ذريعٍة ُيكن أن توصل إىلأو ينكح أو خيطب
أين يكون قلبه؟ عند أهله يتلهى بذلك عن تكميل النسك وينشغل عن ذكر هللا عز وجل فلهذا سمد 

 الباب وأيضاً اخلِّطبة بكسر اخلاء حرام حيرم على احملرم أن خيطب امرأة.
 ه.ل ألن النهي يقتضي فساد املنهي عنالقارئ: وإن فعل فالنكاح ابط

 الشيخ: هذه قاعدة مهمة النهي يقتضي فساد املنهي عنه.
َْعرموٍف( وألهنا جتوز  كموهمنَّ مبِّ القارئ: وال أبس ابلرجعة ألهنا إمساٌك للزوجة بدليل قول هللا تعاىل )فََأْمسِّ

 بغري ويٍل وال شهود وال إذهنا فلم حترم كإمساكها برتك الطالق.
الزوجة بعد طالقها على من مل تطلق وعلى كل حال كما قلت  شيخ: معناه قاس الرجعة اليت هي ردال

لكم من قبل أن غالب قياساته رمحه هللا يف هذا الباب كلها من قياس الشبه الضعيف لكن ال أبس 
االستدامة ابلرجعة ألهنا ليست نكاحاً واألصل فيما مل ينه عنه احلّل وهلذا أخذوا من هذا قاعدة أن 

صحيح والرجعة استدامة والطيب سبق أنه يسن عند اإلحرام ولو بقي بعده أقوى من االبتداء وهذا 
 وجتديد الطيب بعد اإلحرام حمرم.
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 القارئ: وعنه ال حيل ألنه عقٌد إلابحة البضع أشبه النكاح.
 الشيخ: هذه الرواية ضعيفة أهنا ال حتل مراجعتها يف اإلحرام والتعليل أبهنا عقد غري صحيح أيضاً ألن

لعقد ال بد أن يكون بني متعاقدين والرجعة ليست كذلك الرجعة من الزوج فقط، يقول راجعت ا
 زوجيت سواٌء رضيت أم مل ترض.



 القارئ: وجيوز أن يشهد يف النكاح ألن العقد اإلجياب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء.
 الشيخ: صحيح.

طبة احملرمة للخرب.  القارئ: وتكره اخلطبة للمحرم وخِّ
شيخ: ومقتضى قوله للخرب أن تكون حمرمة ألن احلديث واحد )ال ينكح احملرم وال ينكح وال ال

خيطب( فكيف نوزعه ونقول النهي يف اجلملتني األوليني للتحرمي ويف الثالثة للكراهة الصواب أهنا 
ضاً انشغال أيحرام فإن قال قائل اشتغال اإلنسان بعد عقد النكاح أشد تعلقاً ابملرأة من اخلطبة قلنا 

اإلنسان يف اخلطبة قد يكون أشد ألن الذي عقد اسرتاح لكن الذي خطب دون أن يعلم ماذا كان 
رمبا ينشغل هل أطاعوا هل عصوا، ماذا يريدون وما أشبه ذلك ورمبا يرتدد عليهم فالصواب أن خطبة 

 احملرم حرام.
 شراء الصيد.ه القارئ: وال جيب ابلتزويج فدية ألنه عقٌد فسد ابإلحرام فأشب

الشيخ: شراء الصيد مل حيرَّم واحملرم قتل الصيد كما يف اآلية الكرُية ال شراؤه وال متلكه وأما قوله ال 
جيب ابلتزويج فدية فنحن معه ألنه مل يذكر فيه فدية واألصل براءة الذمة لكن سيأتينا أهنم أوجبوا يف 

وأظن أن ترفه اإلنسان بعقد النكاح له ال  فهلبس املخيط ويف الطيب الفدية وعللوا ذلك أبنه للرت 
سيما إذا كان شاابً أبلغ من أن يلبس ثوابً وهو عليه إزار ورداء ولذلك هذا الشاب الذي عقد له 

النكاح على امرأٍة كان يرغبها رمبا يرى أنه ُيشى على اهلواء وليس على األرض من شدة الفرح على  
ألن األصل براءة الذمة ولو أننا طردان هذا يف مجيع  يةكل حال حنن معهم يف أهنا ال جتب الفد

 احملظورات إال ما جاء النص به لكان هذا جيداً.
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لمَغ اهْلَْديم حمِّلَّهم( نصَّ على  القارئ: الثالث قطع الشعر لقول هللا تعاىل )َوال حَتْلِّقموا رمؤموَسكمْم َحىتَّ يـَبـْ
ألنه يتنظف ويرتفه به فأشبه حلق الرأس وقص الشعر دن حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر الب

 وقطعه ونتفه كحلقه وال حيرم عليه حلق شعر احلالل ألنه ال يرتفه بذلك.
الشيخ: الدليل اآلن أخص من املدلول وال يستدل ابألخص على األعم والعكس صحيح يعين 

سبب لكن االستدالل ال يستدل ابألعم على األخص وهلذا قلنا العربة بعموم اللفظ ال خبصوص
ابألخص على األعم هذا فيه نظر لكن إذا قيل يقاس هذا على هذا ننظر هل متت أركان القياس 

وشروطه فنقبله أم مل تتم فإننا ال نقبله فاملنصوص عليه من الشعر الذي ال حيلق هو الرأس، أما غري 



قياس أواًل أن شعر الرأس ليس ال الرأس كالشارب واإلبط والعانة هل يلحق ابلرأس؟ قد يقال ال يصح
مما يطلب إزالته بل قال بعض أهل العلم إن شعر الرأس مما يطلب إبقاؤه خبالف الشعور األخرى فإهنا 
مما يطلب إزالتها فرمبا يكون قد نسي أن يتنظف حبلق هذه الشعور وإزالتها مث يذكر وهو حمرم فيحتاج 

 إىل ذلك وإن كان ليس ضرورة.
رأس إمنا حّرم ألنه يتعلق به نسك وهو التحلل ألنه لن يتحلل إال حبلق أو تقصري وأما ال اثنياً أن حلق

الشعور األخرى فال يتعلق هبا التحلل يتحلل اإلنسان بدون أن يزيلها وهلذا ذهب أهل الظاهر إىل أن 
ب وااحملرم إمنا هو حلق الرأس فقط دون غريه من الشعور بقي أن يقال هل قص الشعر كحلقه؟ اجل

نعم ال شك أن قصه كحلقه وأننا إذا قلنا ال حيرم إال احللق فهذه ظاهريٌة حمضة ليس هلا حٌظ من 
 النظر وذلك ألن التقصري أيضاً نسك فال يقصر اإلنسان وال أييت هبذا النسك قبل أن حيل منه.

(3/393) 

 

إزالته وال فدية عليه ألن القارئ: وإن خرج يف عينيه شعٌر أو اسرتسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله 
الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غري فديٍة كالصيد، وإن كان األذى من غري الشعر كالقمل فيه 

نذكره وألنه فعل  والقروح برأسه أو صداٍع أو شدة احلر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية ملا
 يد جملاعٍة خبالف من آذاه الشعر.احملرم لدفع ضرر غريه فلزمته الفدية كما لو قتل الص

الشيخ: نعم هذا أيضاً صحيح يعين لو نزل يف عينيه شعر وقلنا بتحرمي إزالة الشعر من غري الرأس 
صيد وهو مؤكٌد حترُيه إذا ونزل بعينيه فال أبس أن يزيله ألن ذلك لدفع أذاه كالصائل عليه كما أن ال

ثل ذلك لو نزل شعر احلاجب وكان كثريا يغطي نظره صال عليك ومل يندفع إال ابلقتل فلك قتله وم
فله أن يقص منه ما يدفع به األذى عن نفسه وأما إذا أزال الشعر لدفع أذى غريه مثل أن يكون يف 

ن يذهب القمل فعليه الفدية وهذا الرأس قمل يستظل هبذا الشعر وأراد أن حيلق الرأس من أجل أ
هِّ َففِّْديٌَة( وحديث كعب ين نص القرآن قال هللا تعاىل )َفَمْن كَ  اَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو بِّهِّ َأذًى مِّْن رَْأسِّ

عجرة يفسر ذلك حيث جيئ به حمموالً إىل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يوم احلديبية 
املرض والوسخ فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، مث أمره أن  والقمل يتناثر على وجهه من

ق رأسه ويفدي ألن هنا إمنا أتلفنا الشعر لدفع أذى غريه به ومن هنا أخذ ابن رجب رمحه هللا حيل
قاعدة يف قواعد الفقه من أتلف شيئاً لدفع أذاه مل يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه مثال رجل 



ة وهي لغريه ومل تندفع إال ابلقتل فقتلها ال يضمنها وآخر جاع واضطر إىل ذبح الشا صالت عليه شاة
 وأكلها يضمن فاألوىل أتلفها لدفع أذاها والثانية لدفع أذى غريها أي لدفع أذاه هبا.

(3/394) 

 

القدر الذي يوجب الفدية من حلق الشعر فيه خالف بعض العلماء يقول إن قطع شعرة فعليه إطعام 
و إطعام ستة أ مسكني وإن قطع شعرتني فإطعام مسكينني وإن قطع ثالث شعرات فدم يعين دم

مساكني أو صيام ثالثة أايم ولكن هذا القول ضعيف ألن قطع ثالث شعرات ليس حلقاً وال تقصريًا 
أيضاً وهلذا يلزم من قال إن الفدية يف ثالث شعرات أن يقول إن ثالث شعرات جتزئ يف التقصري 

حلاجة ولكنه مل ه لكن الصحيح خالف ذلك وأنه ال تلزمه الفدية يف مثل هذا بقي علينا إذا حلق
يستوعب الرأس ومل حيلق إال جزءًا يسريًا منه مثل أن حيلق حمالت حمل احملاجم فهل عليه فدية؟ 

املذهب أن عليه فدية ألنه حلق جزءًا من رأسه بيناً واضحاً فعليه فدية وقال شيخ اإلسالم ال فدية 
و حمرم وابلضرورة سيحلق حمل وهعليه وهو الصحيح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم يف رأسه 

احملاجم ومل ينقل أنه فدى وهللا علق الفدية حبلق الرأس كله )َوال حَتْلِّقموا رمؤموَسكمْم( وعلى هذا فحلق 
شعر الرأس إن كان مجيعه فعليه الفدية وإن كان بعضه حلاجة فهو مباح وال فدية عليه وإن كان بعضه 

كان شعرة أو شعرتني فهذا ليس فيه شيء إطالقاً هذا هو ن  لغري حاجة فهو حرام وال فدية عليه وإ
 القول الراجح يف هذه املسألة.

القارئ: الرابع تقليم األظفار حيرم ألنه جزٌء ينمي ويرتفه إبزالته أشبه الشعر وإن انكسر ظفره فله 
 مداواة قرحة إىلإزالته وال فدية عليه كالشعر املؤذي وإن قصَّ أكثر مما انكسر فعليه فدية وإن احتاج 

 ال ُيكنه مداواهتا إال بقص ظفره فعل وعليه الفدية كحالق الرأس دفعاً ألذى قمله.

(3/395) 

 

الشيخ: الرابع تقليم األظفار الدليل الرتفه فهل الرتفه مما نيط به احلكم إن كان كذلك قلنا ال تركب 
إذ كل هذا ترفه وال تنزل  دنكسيارًة مكيفة وال تغتسل بصابون وال تغسل وسخ ثوبك وال وسخ ب

خبيمة مكيفة وال تستعمل املروحة ابليد ألن كل هذا ترفه وال أتكل حلم الدجاج ألنه ترفه فيما سبق 
على كل حال نقول من قال إن العلة هو الرتفه يعين ليس عندان دليل على حترمي قطع شيٍء من البدن 



أن التعليل الواضح من ذلك هو أن الشعر يتعلق به تم إال قوله )َوال حَتْلِّقموا رمؤموَسكمْم( وقد علم
التحلل فهو نسك وهلذا قياس الظفر على الشعر أضعف من قياس بقية الشعر على شعر الرأس 

وليس هناك دليل يدل على حترمي قطع األظفار للمحرم وال على وجوب الفدية فيها أيضاً لكن على 
حرام حيرم على احملرم أن يقص أظفاره فإذا فعل فعليه نه ما قال الفقهاء أو مجهور الفقهاء يقولون إ

الفدية لكن يف الظفر إطعام مسكني واالثنان إطعام مسكينني والثالثة دم ومع ذلك فالدم هذا دم 
ختيري بينه وبني إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أايم فإن انكسر ظفره وآذاه يقص هذا املنكسر 

شيء عليه ألنه أتلفه لدفع أذى إن كان فيه قرحة كما قال املؤلف  والفقط الذي يندفع بقصه األذى 
حتتاج إىل قص الظفر فقص الظفر من أجل مداواة هذه القرحة جائز للحاجة إىل ذلك ولكن عليه 

الفدية وهذا مبيٌن على أن قص الظفر فيه الفدية أما على القول الثاين فال فدية الراجح عندي عدم 
كين ال أفيت بذلك خوفاً من هتاون الناس، الناس اآلن حيرتمون اإلحرام احرتاماً ه لالتحرمي وعدم وجوب

ابلغاً ولو قلنا هذا شيء فيه حالل هتاونوا فيه أكثر واإلنسان ينظر إىل ما يرتتب على الفتوى من آاثر 
ءوا جا وما دمنا مل نرتكب شططاً يف هذا األمر غاية ما هنالك أن الناس يتجنبون قص األظفار ولو

 وسئلوا بعد أن قصوا األظفار لقلنا ال شيء عليهم.

(3/396) 

 

القارئ: اخلامس لبس املخيط حيرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضٍو منه  
قال )اي رسول هللا ما كالقميص والربنس والسراويل واخلف، ملا روى ابن عمر رضي هللا عنه أن رجاًل 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال يلبسن القميص وال العمائم وال يلبس احملرم من الثياب 
السراويالت وال الربانس وال اخلفاف إال أحدًا ال جيد نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من 

 عليه.الكعبني وال يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس( متفٌق 

(3/397) 

 

ذه العبارة مل ترد ال يف القرآن وال يف السنة وإمنا قيل أول من تكلم الشيخ: اخلامس لبس املخيط وه
قرآن وال يف السنة ومن أجل العدول عمَّا هبا فقيه التابعني إبراهيم النخعي رمحه هللا لكنها ليست يف ال

جاءت به السنة يف هذا صار الناس اآلن يتساءلون عن احلذاء املخروز ويتساءلون عن الكمر املخروز 



ا أشبه ذلك وال يرون أبساً يف لبس الفنيلة املنسوجة بدون خياطة ألهنا عندهم ليست خميطة ولو وم
إشكاالٌت كثرية وصار أهون من هذا التعميم فيقول رمحه هللا  أننا أخذان مبا جاءت به السنة لزال عنا

ٍو منه  لبس املخيط حيرم عليه لبس كل ما عممل للبدن على قدره كالقميص مثاًل أو قدر عض
كالسراويل والكم وما أشبه ذلك مث ضرب أمثلة فقال كالقميص والربنس والسراويل واخلف وهذه 

عمامة مث ذكر ما رواه ابن عمر )أن رجاًل قال اي رسول هللا ما منصوٌص عليها وبقي عليه واحد وهو ال
قبل أن خيرج إىل احلج  يلبس احملرم( وهذا السؤال ورد على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف املدينة

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يلبس القميص( والسؤال عن الذي يلبس ال عن الذي ال يلبس 
الفة للسؤال؟ ال وذلك ألن اللبس وعدمه نفٌي وإثبات فإذا نفينا صار الباقي مثبتاً فهل يف اجلواب خم

ما سوى ذلك ومن املعلوم أن ما يلبسه فإذا قيل ال تلبس كذا وال كذا وال كذا صار املعىن البس 
احملرم أكثر مما ال يلبسه فلهذا عدل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إىل ما ُيكن حصره وهو 
الذي ال يلبس ويكون ما ال ُينع جائزًا وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم وأنه 

بس القميص( عندي القمص مجعاً ولكن املعىن أعطي جمامع الكلم واختصر له الكالم قال )ال يل
وهو ما  واحد والقميص هو الدرع، والدرع ثيابنا اليت علينا اآلن هذا القميص والثاين )وال العمائم(

يكوَّر على الرأس والثالث )وال السراويالت( ابجلمع وهي ما يلبس يف الرجلني ويقطَّع لكل رجٍل كم 
 قال العلماء وهي ثياٌب واسعة هلا)وال الربانس( الربانس مجع برنس 
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أكمام وهلا غطاٌء يتصل ابلرأس ويلبسها املغاربة مشهورة عندهم )وال اخلفاف( معروف ما يلبس من 
قطعهما أسفل من الكعبني( فرخَّص اجللد وحنوه على الرجل )إال أحدًا ال جيد نعلني فليلبس اخلفني ولي

ني ولكن يقطعهما أسفل من الكعبني )وال يلبس من الثياب شيئاً ملن ال جيد النعلني أن يلبس اخلف
مسه زعفران( والزعفران طيٌب معروف )وال الورس( قال العلماء والورس أيضاً حٌب ينبت يف اليمن  

 ال يلبس ثوابً مطيباً هذا معىن قوله مسه زعفران أو كثريًا له رائحٌة طيبة فهو شبيٌه ابلزعفران واملعىن
سول صلى هللا عليه وسلم أحياانً يعرّب ابملثال حىت يلحق به ما كان مثله، ال يلبس مخسة ورس لكن الر 

أشياء القميص، العمائم، السراويل، الربانس، اخلفاف هذه ال تلبس لذاهتا وال يلبس ما مسه الزعفران 
طاقية ليست لذاته وعليه فال يلبس رداء مسه الزعفران أو الورس وال إزاراً ال وال الورس لغريه ال

عمامة لكننا نقول إهنا متنع من قول الرسول عليه الصالة والسالم يف الذي مات )ال ختمروا رأسه( 



 وهذا ختمرٌي للرأس بلباس.
إزاره ولبسه فليس بسراويل وال  جيوز أن يلبس إزاراً خميطاً ليس مفتوحاً يعين فلو أن إنساانً مثالً خاط

 قميص فيجوز لبسه.
ألشياء على غري اللباس يعين تلفف ابلقميص مثاًل جيوزألن الرسول قال ال يلبس لو استعمل هذه ا

واللفافة ليست لبساً وهلذا نرى أنه ينبغي لإلنسان أن يعتمد على النص فهو خرٌي من تعميٍم يوجب 
نه أشكل على العامة مث إنه قد يتناول أشياء ال حيرمها الشرع التخليط وهو قولنا لبس املخيط أل

ل إذا أردان أن حندد املوضوع حقيقًة ال يلبس هذا الشيء وال نتعدى احلدود والذي ُينع اخللق فنقو 
أو يرخص هلم هو هللا عز وجل أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الساعة ليست 

 املنصوص كذلك املناظر ومساعة األذن. من املنصوص وال يف معىن

(3/399) 

 

أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقطع اخلفني وهل هذا إال إفساٌد هلما؟ قلنا حىت خترج فإن قال قائل مل 
 عل.عن صفة اخلفني وهلذا قال: أسفل من الكعبني وتكون أشبه ابلن

القارئ: وسواٌء يف هذا ما كان من خرٍق أو جلد خميط ابإلبر أو ملصق بعضه إىل بعض ألنه مبعىن 
 املخيط.

 نقول ألنه يف معىن املنصوص عليه ألنه ال يوجد نص يقول املخيط حرام. الشيخ: خري من هذا أن
 القارئ: والتبان والران كالسراويل ألنه يف معناه.

 القصري.الشيخ: التبان السروال 
القارئ: وإن شق اإلزار وجعله ذيلني شدمها على ساقيه مل جيز ألنه كالسراويل وجتب الفدية ابللبس 

 فتعلقت به الفدية كاحللق. ألنه حمرٌم يف اإلحرام
الشيخ: إجياب الفدية بلبس املخيط بناًء على هذا القياس العليل نرى أنه ال يصح إال إذا أمجع 

اع حجة وإال فإجياب الفدية بلبس املخيط فيه نظر ولكن القياس لو أردان العلماء على ذلك فاإلمج
لفدية كاحللق وهو قريٌب مما قال املؤلف لكن أن نقيس لقلنا ألن هذا فعل ممنوعاً يف اإلحرام فلزمته ا

 حنن نفيت بلزوم الفدية وهي على التخيري كما تعرفون لئال يتوان الناس ويتهاونوا ألنه لو قيل هلم ال
 فدية عليكم هان األمر على الناس.



د  القارئ: وال جيوز له عقد ردائه عليه ألن ابن عمر قال: ال تعقد عليك شيئاً وألنه يصري ابلعق
 كاملخيط.
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الشيخ: هذا فيه نظر والصواب أنه جيوز أن يعقد الرداء وما روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما فهو 
عنهم فالصواب أن عقد  على سبيل االحتياط وابن عمر رضي هللا عنه من أشد الصحابة رضي هللا

احلاجة وشبكه بدون عقد نقول   الرداء جائز لكن نظرًا للخالف ينبغي لإلنسان أن ال يفعله إال عند
كالعقد فيكره على ما ذهب إليه املؤلف وهذا إذا كان الشبك يف مشبٍك واحد أما ما يفعله بعض 

ر ألن هذا صار كالقميص أما إذا الناس يشبك الرداء من عند احلنجرة إىل العانة ففي جواز هذا نظ
س حيتاج إىل عقده مثل أن يكون هو عقده اإلنسان وال سيما عند احلاجة فال أبس ألن بعض النا

 الذي يتوىّل الطبخ أو إحضار الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك.
ألنه يف معىن عقده  القارئ: وال جيوز له أن يزره عليه وال خيله بشوكٍة وال غريها وال يغرز طرفيه يف إزاره

بس املخيط يف إحرامها لكوهنا عورة وله أن يعقد إزاره ألنه حيتاج إليه لسرت العورة ولذلك جاز للمرأة ل
 وله أن يشد وسطه بعمامٍة أو حبل وال يعقده ولكن يدخل بعضه يف بعض.

لسرت العورة وله أن  الشيخ: ال شك أن هذا ال دليل عليه يعين كون اإلزار له أن يعقده ألنه حيتاج إليه
ليل عليه وهلذا نقول لك يشد وسطه بعمامة أو حبل وال يعقده ولكن يدخل بعضه يف بعض هذا ال د

 أن تشد وسطك خبيط أو عمامة وأن تعقده.
القارئ: وله أن يلبس اهلميان الذي فيه نفقته ويدخل السيور بعضها يف بعض فإن مل يثبت عقده 

رواه سعيد بن منصور مبعناه وألن هذا مما تدعو احلاجة إىل عقده لقول عائشة أوثق عليك نفقتك 
قة وما ال نفقة فيه فال جيوز عقده لعدم احلاجة إليه فإن احتاج إىل عقد املنطقة فجاز كاإلزار فأما املنط

 لوجع ظهره فعل وفدى نص عليه ألن هذا اندٌر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس.
وسطه شيئاً إطالقاً وأنه إن احتاج إىل شد الشيء فإنه يفعله ولكن الشيخ: عرفنا أنه ال يشد على 

يه النفقة فقد دعت احلاجة إىل ذلك فال أبس بشده مثل الكمر توضع فيه عليه الفدية وأما ما ف
 النفقة وما أشبهها.
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القارئ: فأما القباء وحنوه فقال اخلرقي يطرحه على كتفيه وال يدخل يديه يف كميه ألنه ال حييط ببدنه 
عادة يف لبسه فلزمه خيط على الأشبه االتشاح ابلقميص وقال القاضي عليه الفدية ألنه لبس امل

 الفدية كما لو أدخل يديه يف كميه.
الشيخ: واملشلح مثل القباء كان قدُياً أييت لباس يسمونه الزبون له أكمام يلبسه اإلنسان ويدخل  

كميه لكن العباءة أو املشلح أهون منه إذ أنه ليس لليد كٌم مستطيل وإمنا لليد فتحة كما هو معروف 
على كل حال الصحيح أنه إذا لبسه على اهليئة املعتادة فإنه ال ينبغي ألنه خيرج له يد لكن أما القباء ف

 بذلك عن كون هيئته هيئة حمرم.
القارئ: ومن مل جيد إزاراً فله لبس السراويل وال فدية عليه ملا روى ابن عباٍس أن رسول هللا صلى هللا 

جيد نعلني فليلبس اخلفني( متفٌق عليه ومن يل ومن مل عليه وسلم قال )من مل جيد إزاراً فليلبس السراو 
عدم الرداء مل يبح له لبس القميص ألنه ُيكنه أن يرتدي به على صفته وال ُيكنه أن أيتزر ابلسراويل 

 ومىت وجد اإلزار لزمه خلع السراويل للخرب.
ويل مث وجد ولبس السراالشيخ: قال )من مل جيد السراويل( وعلى هذا فإذا مل جيد اإلزار عند اإلحرام 

 اإلزار فيجب عليه أن خيلعه.
 مسألة: ال جيوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران قد ظهر رحيه أما إذا زال رحيه ابلطبخ فال أبس.

القارئ: وحيرم على احملرم لبس اخلفني للخرب فإن مل جيد نعلني لبس اخلفني وال يقطعهما وال فداء عليه 
حىت يقطعهما أسفل من الكعبني فإن فعل افتدى ألن يف حديث  ال يلبسهماحلديث ابن عباس وعنه 

 ابن عمر زايدة والزايدة من الثقة مقبولة.

(3/402) 

 

الشيخ: والصحيح األول أنه إذا مل جيد النعلني فليبس اخلفني وال يقطعهما وعلى هذا فيكون األمر 
مل يذكر هذا القيد يف عرفة وإمنا  مابلقطع منسوخاً ووجه النسخ أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسل

ذكره يف املدينة قبل أن خيرج والناس يف عرفة أكثر منهم يف املدينة وإذا كان خياطب األكثر ومل أيمر 
ابلقطع دل هذا على أن هللا خفف على العباد ونسخ األمر ابلقطع وإال فلو كان القطع واجباً لبلغه 

األمة يف اجلمع األكثر وهو مجع يوم عرفة وهذا القول هو  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إىل
الراجح أنه ال يقطع كما أن يف القطع أيضاً إضاعة ملاليتهما لكن لو ثبت وجوب القطع لقلنا هذه 



اإلضاعة ليست إضاعة يف الواقع ألهنا جاءت امتثااًل لألمر وقوله فإن فعل فدى هذا بناًء على أن 
عدا عقد النكاح فيها فدية وقد سبق لنا أن الذي ينبغي أن ال نلزم  امجيع حمظورات اإلحرام م

 املسلمني ابلفدية إال فيما دل عليه الدليل.
 القارئ: وإن لبس خفاً مقطوعاً مع وجود النعل فعليه الفدية للخرب.

بس لالشيخ: إذا لبس خفاً مقطوعاً مع وجود النعل فهو حرام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يبح 
اخلف إال عند عدم النعل وقال بعض العلماء إن له أن يلبس اخلف املقطوع يعين الذي ليس له ساق 

وهو انزل عن الكعبني قالوا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أابحه من قبل ألنه كالنعل ملا قطع صار  
 كالنعل ولكن األقرب للفظ احلديث أنه ال جيوز.

(3/403) 

 

س اجلمجم والاللكة يف ظاهر كالم أمحد ألنه يف معىن اخلف املقطوع، فإن مل جيد القارئ: وليس له لب
اًل هلا قيد وهو السري املعرتض على النعلني فله لبس ذلك من غري فداٍء كاخلفني قال أمحد ال يلبس نع

الزمام ويقطع العقب يعين الشراك قال القاضي إذا كاان عريضني يسرتان القدم فال فدية فيه ألن 
حكمهما أخف من حكم اخلف وقد أابح لبسه عند عدم النعل من غري قطع فهاهنا أوىل ومن وجد 

اط الفدية مشروٌط بعدم النعل والقياس نعاًل ال ُيكنه لبسها لبس اخلف وافتدى نص عليه ألن إسق
كذلك يف أنه ال فدية عليه ألن العجز كالعدم يف االنتقال إىل البدل وقد قام مقامه ههنا يف اجلواز ف

 سقوط الفدية.
الشيخ: هذا هو الصحيح ال شك فيه أنه إذا جاز اللبس للعدم جاز اللبس لعدم متكنه من السري يف 

 حترمي.النعل وليس عليه فدية وال 
القارئ: فأما احملرمة فلها لبس املخيط كله إال النقاب والقفازين والربقع وشبهه ملا روى ابن عمر أنه 

 عليه وسلم )هنى النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس مسع رسول هللا صلى هللا
أو خٍز أو حلٍي أو سراويل  والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ 

 أو قميٍص أو خف( رواه أمحد إبسناده.
قفازان ألن النيب صلى هللا عليه الشيخ: هذا صحيح املرأة ال حيرم عليها من اللباس إال النقاب وال

وعلى آله وسلم قال )ال تلبس القفازين( وقال )ال تنتقب( وما عدا ذلك من اللباس املباح هلا قبل 
 باح هلا بعد اإلحرام.اإلحرام فهو م



القارئ: وروى البخاري منه )ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين( وألن إحرام املرأة يف وجهها فحرم 
 طيته.عليها تغ
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الشيخ: قوله ألن إحرام املرأة يف وجهها يظنه بعض الناس أنه حديث وليس كذلك مث على تقدير 
ليها اللباس املختص ابلوجه وهو صحة هذه العبارة إحرام املرأة يف وجهها فاملعىن أن املرأة إمنا حيرم ع
يها تغطيته ففيه نظر والصواب أن النقاب وكذلك املختص ابلكفني وهو القفازان وأما قوله فحرم عل

احلرام عليها إمنا هو لبس النقاب وأما تغطيته فليس حراماً لكن ال شك أن األفضل إبداؤه أي إبداء 
التغطية، وأما تغطية اليدين بغري القفازين فال أبس  الوجه ما مل ُير الرجال قريباً منها فيجب عليها

ه إال أن األفضل أن يبقى الوجه مكشوفاً ما مل ُير من وكذلك تغطية الوجه بغري النقاب ال أبس ب
 حوهلا الرجال.

القارئ: وإن احتاجت إىل سرته سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يسرته ملا روت عائشة رضي 
كان الرجال ُيرون بنا وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمرمات فإذا هللا عنها أهنا قالت  

جلباهبا على رأسها فإذا جاوزوان كشفناه رواه أبو داود، قال القاضي ويكون ما  حاذوان سدلت إحداان
 تسدله متجافياً ال يصيب البشرة ومل أجد هذا عن أمحد وال هو يف احلديث والظاهر أنه غري معترب.

خ: ال شك أن هذا هو الصواب أنه غري معترب وعلى ما ذهب إليه القاضي جيب أن تلف املرأة الشي
 سها لفافة حبيث إذا سدلت اخلمار يكون اخلمار بعيداً عن الوجه وهذا مشقة.على رأ

 
 فصل
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القارئ: السادس تغطية الرأس لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن لبس العمائم ولقوله يف الذي 
اول مجيعه ة بعضه ألن النهي تنمات حمرما )ال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا( وحيرم تغطي

وال جيوز أن يعصبه بعصابٍة وال سري وال جيعل عليه شيئاً يلصق به سواٌء كان فيه دواء أو ال دواء فيه 
وال يطينه بطنٍي وال حناء وال دواء يسرته ألنه نوع تغطية وفيه الفدية ملا ذكران يف اللباس فإن محل 



ولو ترك فيه طيباً قبل إحرامه مل ُينع من  نه ال يقصد به السرتعليه طبقا أو وضع يده عليه فال أبس أل
استدامته لقول عائشة رضي هللا عنها كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم وهو حمرم وال ُينع من تلبيده بصمٍغ وعسل ليتلبد وجيتمع الشعر فإن رسول هللا صلى هللا عليه 
 متفٌق عليه. لبدت رأسي( وهو حمرموسلم قال )إين 
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الشيخ: هذا القطعة من كالم املؤلف رمحه هللا فيها حترمي تغطية الرأس للمحرم ودليلها حديث ابن 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  عباس رضي هللا عنهما يف الذي وقصته انقته يف يوم عرفة فقال النيب

 عليه وعلى آله وسلم لبس العمامة فإنه )ال ختمروا رأسه( أي ال تغطوه وكذلك حترمي النيب صلى هللا
يدل على حترمي كل ملبوٍس على الرأس كالطاقية والغرتة وحنوها وأما قوله فإنه ال يعصبه بسرٍي وحنوه 

أن يعصبه ابلسري ألن من عصبه ابلسري ال يقال إنه فهذا حمل نزاع فإن من العلماء من قال جيوز 
ؤلف رمحه هللا أن املنهي عنه يتناول مجيع األجزاء فإذا قلت مثالً غطى رأسه فال حيرم ودليل ما قاله امل

ال أتكل هذه اخلبزة فإنه يشمل كل جزٍء فيها كلها ممنوعة فإذا قيل ال تغطوا رأسه مشل مجيع الرأس 
 شك أن األحوط أال يغطيه لكن إذا دعت الضرورة إىل ذلك فال أبس يعين فال يغطى أبي شيء وال

إىل أن يعصب رأسه لوجٍع كان به أو شج أو ما أشبهها فال أبس هبذا وقوله ال  إذا دعت الضرورة
حيرم عليه إذا محل عليه طبقاً أو وضع يده عليه ألنه ال يقصد به السرت ومن ذلك إذا وضع عليه 

س ولكن لو أنه أراد احلمل مع السرت فهل يغلب جانب احلظر ونقول إنه ممنوع أو العفش فإنه ال أب
ه ما دام يريد بذلك احلمل فال أبس والسرت يكون تبعاً؟ الظاهر األول لقول النيب صلى هللا يقال إن

 عليه وآله وسلم )إمنا األعمال ابلنيات( وصورة ذلك أن يقول أان أستطيع أن أمحل الشنطة على كتفي
 مثاًل أو الفراش على كتفي لكن أحب أن أغطي رأسي عن الشمس فأمحل على الرأس نقول إمنا

 األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرٍئ ما نوى.

(3/407) 

 

يقول أيضاً وال ُينع من تلبيده بصمٍغ وعسل ليتلبد وجيتمع الشعر يعين ال أبس أن يضع على شعره 
لك فسوف يكون هذا الصمغ صمغاً وعساًل من أجل أن ال ينتفش ويثبت ومن املعلوم أنه إذا فعل ذ



للشعر لكنه ال أبس به وهلذا أبيح املسح على العمامة مع كونه ُينع والعسل مانعاً من مباشرة املاء 
مباشرة الرأس وخفف يف ذلك ابلنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ألن أصل تطهري الرأس مسامٌح 

دت املرأة رأسها ابحلناء فهل هلا أن متسح عليه فيه ال جيب فيه إال املسح وبناًء على ذلك نقول إذا لب
وء أو نقول ال بد أن تزيل احلناء؟ األول. ال أبس أن متسح عليه ولو كان فيه حناء ُينع عند الوض

 مباشرة املاء.
القارئ: وال ُينع من تغطية وجهه ألن عثمان وسعدًا وعبد الرمحن بن عوٍف وزيد بن اثبٍت أجازوه 

ا وجهه وال رأسه( متفٌق يف بعض لفظ حديث ابن عباٍس يف امليت احملرم )وال ختمرو  وعنه ُينع منه ألنه
 عليه.

الشيخ: وال شك أن االحتياط أن ال يغطي الوجه ولكن لو غطاه فال أبس ألن اللفظ املتفق عليه 
ية )وال ختمروا رأسه( وأما زايدة )وال وجهه( ففيها خالف بني الرواة فمن صححها قال إنه حيرم تغط

األكثر وهذا هو املشهور من املذهب أن تغطية  الوجه ومن مل يصححها قال إهنا شاذة والعربة مبا عليه
 احملرم وجهه ليس حبرام لكن اخلروج من اخلالف وال سيما عند الشبه القوية يف الدليل أوىل.
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القارئ: ويف تظليل احململ روايتان إحادامها ليس له أن يتظلل به ألن ابن عمر قال إضَح ملن أحرمت 
ته وتلزمه الفدية ملا ذكران والثانية له رأسه مبا يقصد به الرتفه أشبه تغطي له أي ابرز للشمس وألنه سرت

أن يتظلل ألنه ليس مبباشٍر للرأس أشبه اخليمة وله أن يتظلل بثوٍب على عود ملا روت أم احلصني 
قالت حججت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبالاًل وأحدمها آخذ 

رافٌع ثوبه يسرته من احلر حىت رمى مجرة العقبة رواه ة النيب صلى هللا عليه وسلم واآلخر خبطام انق
مسلم وال أبس ابلتظلل ابخليمة والسقف والشجر وأشباه ذلك ألنه ال يالزمه أشبه ظل اجلبال 

 واحليطان.
د به السرت، الشيخ: إذًا السرت ينقسم على هذا أربعة أقسام مباشر يقصد به السرت، ومباشر ال يقص

لكنه مالزم لإلنسان، ومنفصل يقصد به السرت لكنه غري مالزم، فاألقسام ومنفصل يقصد به السرت و 
 إذًا أربعة:

األول ما كان مباشرًا يقصد به السرت وهذا حرام ألن هذا تغطيٌة للرأس وقد قال النيب صلى هللا عليه 
 وسلم )ال ختمروا رأسه(.



به مثل محل املتاع على الرأس وحنوه لرأس ال يقصد به السرت فهذا ال أبس الثاين مباشر يعين مالصقاً ل
 ومن ذلك أيضاً احلناء ألن الذي حيين رأسه ال يقصد به سرته لكنه يقصد مصلحة أخرى.

الثالث غري مالصق لكنه مالزم كاالستظالل ابحململ والسيارة والشمسية وما أشبه ذلك فاملذهب أنه 
له فالشمسية بيده تسري بسريه واحململ أو يستظل هبذه األشياء ألهنا مالزمٌة  حرام وأنه ال جيوز أن

 السيارة هو أيضاً يسري بسريها فهو مالزم هلا فيكون بذلك حراماً.
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الرابع ما كان غري مالزم كاخليمة والشجرة واجلبل والصخرة هذه ال أبس هبا ابإلمجاع ألنه ثبت )أن 
الصحيح أن ما ليس بسرت فهو  وسلم ضربت له القبة بنمرة وجلس فيها( ولكن النيب صلى هللا عليه

حالل ومعلوٌم أن السرت إمنا يكون ابملالصق أما غري املالصق فهو منفصل والرأس ابدي وأما قول ابن 
عمر إضَح ملن أحرمت له فهذا على سبيل االستحباب وليس على سبيل الوجوب مث لو فرض أن 

ذلك أي على عدم الوجوب  عنهما يرى وجوب ذلك فإن السنة تدل على عدم ابن عمر رضي هللا
وبناًء على هذا جيوز أن يستظل اإلنسان ابلشمسية وابلسيارة املسقوفة وما أشبه ذلك أما على 

املشهور من املذهب فال جيوز حىت السيارة املسقوفة ال جيوز للمحرم أن يركبها إال إذا كشف السقف 
 فال أبس.

 
 فصل

(3/410) 

 

القارئ: السابع الطيب حيرم عليه استعماله يف بدنه وثيابه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف امليت 
من الثياب ما مسه ورٌس أو زعفران(  احملرم )وال تقربوه طيبا( وقوله صلى هللا عليه وسلم )ال يلبس

ٍَ على املزعفر وال وجتب به الفدية ملا ذكران يف اللباس وحيرم عليه املبخر ابلطيب و  املصبوغ به قياسًا
جيوز أن أيكل طيباً وال أن يكتحل به وال يستعق به وال حيتقن به ألنه استعماٌل للطيب وإن كان يف 

ألنه أيكل طيبا وإن مل يظهر له ريٌح جاز أكله وإن ظهر لونه ألن الطعام طيٌب يظهر رحيه مل جيز أكله 
فظاهر كالم أمحد املنع منه ألن الطعم ال يكاد ينفك عن  املقصود رحيه دون لونه وإن ظهر طعمه



الرائحة وإن لبس ثوابً كان مطيبا وانقطع رحيه وكان حبيث إذا رش فيه ماٌء فاح رحيه فعليه الفدية ألنه 
ال وإن فرش فوق املطيب ثوٌب صفيٌق ُينع الرائحة واملباشرة فال فدية عليه ابلنوم عليه مطيب وإال ف
ل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية ألنه ُينع من استخدام الطيب يف ثيابه كما ُينع منه يف وإن كان احلائ

والورس والورد بدنه والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب كاملسك والكافور والعنرب والزعفران 
ويف والبنفسج واألدهان املطيبة بشيء من ذلك كدهن الورد والبنفسج واخلريي والزنبق وحنوها 

الرحيان الفارسي روايتان إحدامها ليس بطيب ألن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال يف احملرم: يدخل 
الثانية هو طيب ألنه يتخذ البستان ويشم الرحيان وألنه إذا يبس ذهبت رائحته وأشبه نبت الربية و 

ملرزجنوش والنرجس للطيب أشبه الورد ويف سائر النبات الطيب الرائحة الذي ال يتخذ منه طيب كا
والربم وجهان قياساً على الرحيان وقال أبو اخلطاب يف الورد واخلريي والبنفسج واليامسني روايتان  

عفران فأما نبت الربية كالشيح والقيصوم كالرحيان والصحيح أنه طيب ألنه يتخذ منه طيٌب فهو كالز 
ء فليس بطيب ألنه ال يقصد للطيب وال واإلذخر واخلزامى والفواكه كاإلترج والتفاح والسفرجل واحلنا

 يتخذ منه طيب فأشبه العصفر وقد ثبت أن

(3/411) 

 

العصفر ليس بطيب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب املعصفر( 
 وكان أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم حيرمن يف املعصفرات.

يب ويتخذ منه الطيب هذا الضابط وهذه األنواع اليت ذكرها طيب هو الذي يستعمل للطالشيخ: ال
رمحه هللا ما هي إال أمثلة بقي أن يقال هناك أشياء مطيبة هي يف نفسها ليست بطيب لكن مطيبة 
فحكمها حكم ما كان طيباً يف نفسه مثل بعض الصابون يكون فيه طيب واضح ليس جمرد نكهة 

ظهرت ظهر رحيه يف يده هذا حكمه حكم الطيب وأما إن اإلنسان إذا غسل به لكن طيب حبيث 
جمرد الرائحة والذي إذا غسل به اإلنسان مل يكن له رائحة هذا ال أبس به ألنه من جنس التفاح 

 والنعناع والزهور الطيبة الرائحة.
 س ما ال يعلق بيده كقطعالقارئ: وإن مس احملرم طيباً يعلق بيده فعليه الفدية ألنه طيب يده وإن م

 الكافور والعنرب فال فدية ألنه مل يتطيب.
الشيخ: هذا صحيح وهبذا جيب احلذر من استالم احلجر األسود ألن بعض الناس نسأل هللا هلم 

اهلداية حيسنون ويسيئون بعض الناس ُيأل احلجر األسود طيباً حىت إنه يف بعض األحيان جتده جيري 



رمني إىل ترك االستالم أو يستلمون مث يتعبون يف إزالة ن ألنه سوف يلجؤون احملوهذا ال شك أهنم آمثو 
هذا الطيب الذي علق أبيديهم فلذلك جيب احلذر أنك إذا قربت من احلجر ومشمت رائحة فال 
 متسح لئال يعلق بيدك أما إذا كان ال يعلق فال أبس مثل قطع الكافور والعود أيضاً وما أشبهها.

 يستعمل هكذا.مشه فعليه الفدية ألنه القارئ: وإن 
الشيخ: قوله وإن مشه فعليه الفدية يف هذا نظر ألن الشم ليس استعمااًل للطيب فهو مل يستعمله يف 

بدنه وال يف ثوبه وإمنا مشه مشاً ورمبا حيتاج اإلنسان إىل ذلك مثل أن يريد شراء طيب فيحتاج إىل الشم 
 نظر.أو اشرته بدون شم ففيه فهل نقول ال تشرت الطيب وأنت حمرم 
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القارئ: وإن شم العود فال فدية عليه ألنه ال يستعمل هكذا وال تقصد رائحته وإن تعمد لشم الطيب 
العطار لذلك فعليه الفدية  مثل أن دخل الكعبة وهي جتمر أو محل مسكاً ليشم رائحته أو جلس عند

مل يقصد ذلك كاجلالس عند العطار ألنه مشه قاصدًا له مبتدائً به يف اإلحرام فأشبه ما لو ابشره وإن 
حلاجٍة أخرى أو دخل الكعبة ليتربك هبا أو محل الطيب من غري مٍس للتجارة فال ُينع منه ألنه ال 

 ُيكن التحرز منه فعفي عنه.
يضاً يف بعضها نظر ذكران أنه إذا مشه فالصحيح أنه ال أبس به وهذا ال يعد الشيخ: هذه املسائل أ
 إذا جلس عند العطار ليشم رائحة العطر فإذا قلنا إنه ليس مبحظور فله أن استعمااًل كذلك أيضاً 

جيلس أما إذا جلس عند العطار ليتحدث إليه يف أمٍر من األمور أو ليشرتي منه أشياء أخرى فال 
ذلك إذا دخل الكعبة وهي جتمر وفيها البخور يتطاير دخانه فإننا نقول ال تتعمد ذلك يضره ذلك ك
مدت فإن البخور يعلق ابلثوب أما إذا دخلها ليصلي فيها كما فعل النيب صلى هللا عليه ألنك إذا تع

 وآله وسلم فال أبس.
ك ببنائها إمنا يتربك بدخوهلا وقول املؤلف رمحه هللا ليتربك هبا يف هذا نظٌر ظاهر ألن الكعبة ال يترب 

ا قال عمر رضي هللا عنه للحجر األسود تعبدًا هلل واستناانً برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وهلذ
حني قبله قال إين ألعلم أنك حجٌر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ليتربك هبا نظٌر ظاهر وال يتربك بشيء من الكعبة إطالقاً  يقبلك ما قبلتك ففي قول املؤلف رمحه هللا
 مس الركن اليماين واحلجر األسود ما مسسناه. ولوال أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

 



 فصل
القارئ: والثامن الصيد حراٌم صيده وقتله وأذاه لقوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا ال تـَْقتـملموا الصَّْيَد 

 تمْم حمرمٌم( وقوله )َوحمرَِّم َعَلْيكمْم َصْيدم اْلرَبِّّ َما دمْمتمْم حمرمماً(.َوأَنْـ 
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الشيخ: )ال تـَْقتـملموا الصَّْيَد َوأَنـْتمْم حمرمٌم( هذا عاٌم يف كل صيد حىت صيد البحر لكن قوله تعاىل )َوحمرَِّم 
رمماً( هذا خصص العموم فصار احملرم هو صيد الرب أما صيد البحر فال َعَلْيكمْم َصْيدم اْلرَبِّّ َما دمْمتمْم حم 

 أبس به.
ا حرم حلق غريه مل ُيلكه ابألخذ من غري إذنه كمال لغريه وعليه القارئ: فإن أخذه مل ُيلكه ألن م

إرساله يف موضٍع ُيتنع فيه فإن تلف يف يده ضمنه كمال اآلدمي لآلدمي وإن كان الصيد آلدمٍي فعليه 
ده إليه ألنه غصبه منه وحيرم عليه تنفريه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف مكة )ال ينفر صيدها( ر 

وهذا يف معناه فإن نفره فصار إىل شيء فهلك به ضمنه خلرب عمر رضي هللا عنه وألنه  متفٌق عليه
بداللٍة بقوٍل  هلك بسبٍب من جهته فأشبه من نصب له شركاً فهلك به وحيرم عليه اإلعانة على قتله

ا محاراً أو إشارٍة أو إعارة آلة ملا روى أبو قتادة )أنه كان مع أصحاٍب له حمرمني وهو مل حيرم فأبصرو 
وحشيا وأان مشغوٌل أخصف نعلي فلم يؤذنوين به وأحبوا لو أين أبصرته فركبت ونسيت السوط 

وهذا يدل على اعتقادهم حترمي - والرمح فقلت هلم انولوين السوط والرمح قالوا وهللا ال نعينك عليه
ن حيمل عليها أو أشار وملا سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم قال هل منكم أحٌد أمره أ -اإلعانة عليه

إليها قالوا ال قال فكلوا ما بقي من حلمها( متفٌق عليه وألن ما حرم قتله حرمت اإلعانة عليه  
 كاآلدمي.

ى آبيٍة من كتاب هللا تدل على ما ذكره نصاً وهي )َوال تـََعاَونموا الشيخ: احلقيقة أن اإلنسان بشر لو أت
( لكان هذ ا أوىل مما ذكره لالستدالل ابلقياس وهللا عز وجل يقول )َوال تـََعاَونموا َعَلى اأْلِّمثِّ َواْلعمْدَوانِّ

( ومن أعان حمرماً على قتل صيد فهو أعانه على اإلمث وال عدوان وكذلك من أعان َعَلى اأْلِّمثِّ َواْلعمْدَوانِّ
 حالاًل على قتل صيد فإنه قد كان له أثٌر يف قتله فحرم عليه.

(3/414) 

 



فقتله حالٌل فاجلزاء على احملرم ألن ذلك يروى عن علٍي وابن عباٍس رضي هللا  القارئ: فإن فعل
 آخر فاجلزاء بينهما وإن كان عنهما وألن فعله سبب إتالفه فتعلق به الضمان كتنفريه وإن قتله حمرمٌ 

ؤية املدلول رأى الصيد قبل الداللة فال شيء فيها ألهنا مل تكن سبباً إلتالفه وإن ضحك احملرم عند ر 
الصيد ففطن احلالل فال شيء فيه ألن يف حديث أيب قتادة )فبينا أان مع أصحايب إذ ضحك بعضهم 

يرتاءون شيئاً فنظرت فإذا محار وحش( وحيرم فنظرت فإذا محار وحش ويف رواية إذ أبصرت أبصحايب 
ا حلديث أيب قتادة عليه األكل مما أشار إليه أو أعان عليه أو كان له أثٌر يف ذحبه مثل أن يعريه سكين

وحيرم عليه أكل ما صاده أو صيد ألجله ملا روى جابٌر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يقصيدوه أو يصد لكم( قال الرتمذي هذا أحسن حديٍث يف الباب يقول )صيد الرب لكم حالٌل ما مل 

ضمانه كالذي صاده أو دل ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثني فإن أكل مما منع من أكله مما لزمه 
عليه مل يضمنه ابألكل ألنه قد ضمنه ابلقتل فلم يضمنه ابألكل كشاة غريه وكذلك إن وجب على 

قتل كالذي صاده حالٌل من أجله ضمنه ابألكل مبثله حلما ألنه غريه ضمانه وإن مل يكن ضمن ابل
ي وإن ذبح احملرم الصيد حرم إتالف جزٍء للصيد حرمه اإلحرام فتعلق به الضمان كإتالف أجزاء احل

على كل أحد ألنه منع من الذبح حلق هللا فلم يبح ذحبه كاجملوسي وما حرم عليه لداللٍة أو إعارة آلة 
 حيرم على احلالل ألنه ال فعل منه فيه.أو صيد ألجله مل 

 
 السائل: إذا دل احملرم حالالً على الصيد فصاده احلالل؟

 يه ألنه مل يباشر القتل خالفاً ملا مشى عليه املؤلف رمحه هللا.الشيخ: الراجح أنه ال جزاء عل
 

 فصلٌ 
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القارئ: وحيرم عليه شراء الصيد واهتابه ملا روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إىل النيب 
 ل )إان مل نرده عليك إال أانصلى هللا عليه وسلم محارًا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما يف وجهه قا

حرم( متفٌق عليه وألنه سبٌب يتملك به الصيد فلم ُيلكه به احملرم كاالصطياد ومىت ملك الصيد جبهٍة 
حمرمة حىت حل مل يبح له وعليه إرساله فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه ألنه تلف بسبٍب كان يف إحرامه 

ألنه صيٌد لزمه  عد التحلل مل يبح عند القاضيفضمنه كما لو جرحه فمات بعد حله وإن ذحبه ب



 ضمانه فلم يبح بذحبه كحال اإلحرام وقال أبو اخلطاب يباح ألنه ذحبه يف حال حله فأبيح كغريه.
الشيخ: الظاهر أن ما قاله أبو اخلطاب هو األرجح ألن إمساكه حرام وإبقاءه يف ملكه حرام لكن ملا 

 و اخلطاب أصح.حالل فالظاهر أن ما قاله أب حل صار آمثاً إبمساكه وإذا ذحبه فهو
القارئ: وإن أحرم ويف ملكه صيٌد مل يزل ملكه عنه ألنه ملٌك فال يزول ابإلحرام كملك البضع وله 
بيعه وهبته وإن كان يف يده املشاهدة أو قفٍص أو حبٍل معه فعليه إرساله فإن مل يفعل فأرسله إنساٌن 

حكم ما صاده، وإن مات من جب فإن تركه حىت حتلل فحكمه فال ضمان عليه ألنه ترك فعل الوا
يرثه وله صيٌد ورثه ألن امللك ابإلرث يثبت حكماً بغري اختياره ويثبت للصيب واجملنون فأشبه استدامة 

 امللك وحيتمل أن ال ُيلكه ألنه ابتداء ملٍك فأشبه الشراء.
 يثبت حكماً بغري اختيار.الشيخ: واألصح األول أنه ُيلكه ألنه كما قال يف التعليل 

 
 لٌ فص

القارئ: والصيد احملرم ما مجع ثالاث أحدمها أن يكون من صيد الرب ألن صيد البحر حالل لقوله تعاىل 
لَّ َلكمْم َصْيدم اْلَبْحرِّ َوَطَعاممهم(.  )أمحِّ

ذكر قوله الشيخ: قوله رمحه هللا )صيد البحر وطعامه( مل يتم االستدالل هبذه اآلية ألنه ال يتم حىت ي
 ْم َصْيدم اْلرَبِّّ َما دمْمتمْم حمرمماً( فليت املؤلف جاء هبذا.)َوحمرَِّم َعَلْيكم 
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القارئ: وصيد البحر ما يفرخ فيه وأيوي إليه وأما طري املاء فهو من صيد الرب احملرم ألنه يتعيش يف 
سائر ألنه ال يعيش إال يف الرب فهو كالبحر وال يعيش فيه ويف اجلراد اجلزاء ألن ذلك يروى عن عمر و 

الطري وعنه ال جزاء فيه ألنه يروى عن ابن عباٍس أنه من صيد البحر ويروى عن النيب صلى هللا عليه 
 وسلم من طريٍق ضعيف.

الشيخ: والصواب الذي ال شك فيه أنه من صيد الرب ألنه ال يعيش إال يف الرب فما روي عن عمر 
 رضي هللا عنه هو الصحيح.

فأما األهلي كبهيمة األنعام والدجاج فليس مبحرم ألنه ليس بصيد القارئ: الثاين أن يكون وحشيا 
ولذلك يباح ذبح اهلدااي واألضاحي واالعتبار يف ذلك ابألصل ال ابحلال فلو أتنس الوحشي كحمار 

 الوحش والغزال واحلمام مل حيل وفيه اجلزاء ولو توحش اإلنسي مل حيرم.



عترب صيدًا ألن أصله وحشي ال أينس ابآلدميني وال هذا فاحلمام الذي يوجد يف مكة يالشيخ: وعلى 
 يبقى معهم.

القارئ: الثالث أن يكون مباحا فال حيرم قتل غريه ابإلحرام وال جزاء فيه لقول النيب صلى هللا عليه 
والفأرة والكلب وسلم )مخٌس من الدواب ليس على احملرم جناٌح يف قتلهن احلدأة والغراب والعقرب 

ليه فثبت إابحة هذه اخلمسة ابلنص وقسنا عليهن ما يف معناهن مما فيه أذى فأما غري العقور( متفٌق ع
املأكول مما ال أذى فيه فيكره قتله وال جزاء فيه ألن الصيد ما كان مأكوال إال أن ما تولد بني مأكوٍل 

مع وهو ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد ا اجلزاء تغليباً لذئبة من الضبع حيرم قتله وفيه وغريه كالسِّ
حلرمة القتل كما غلبت فيه حرمة األكل واملتولد بني أهلٍي ووحشٍي حيرم قتله وفيه اجلزاء تغليباً 

 للتحرمي.
الشيخ: ما ذكره من املتولد من مأكوٍل وغريه فهو حرام وال حيرم قتله ألنه ال يسمى صيدًا وهللا عز 

اب أنه ال حيرم قتله والغالب أن مثل هذه أيضاً ا الصيد واحلرام ليس بصيد فالصو وجل إمنا حرم علين
 من املؤذايت فتكون داخلًة يف اخلمس اليت أابح النيب صلى هللا عليه وسلم قتلها يف احلل واحلرم.
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 القارئ: ويف الثعلب اجلزاء مع اخلالف يف أكله تغليباً للتحرمي.
ه فالذي يرى أنه حالل ليس عنده يف ذلك الشيخ: هذا أيضاً ضعيف ألنه إذا كان خمتلفاً يف أكل

أنه صيد والذي يرى أنه حرام ليس عنده شبهة يف أنه ليس بصيد وليس هذا مثل املتولد بني شبهة 
 أهلي ووحشي فإن املتولد بني أهلٍي ووحشٍي حيرم قتله وفيه اجلزاء كما قال املؤلف رمحه هللا.

النيس حالل ألن النيس ليس له انب من السباع واألقرب يف الثعلب أنه ذو انٍب من السباع لكن 
وال أيكل إال اجلمار والعلف وما أشبهه ومذهب احلنابلة أن النيس حرام لكن ال يوجد دليل على 

 التحرمي.
القارئ: ويف القمل روايتان إحدامها ال شيء فيه لتحرمي أكله وأذاه فهو كالرباغيث والثانية فيه اجلزاء 

ا الروايتان فيما ألقاه من شعره ي شيء تصدق به كان خريًا منه قال القاضي وإمنألنه يرتفه إبزالته وأ
 وأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فال شيء فيه روايًة واحدًة لشبهه ابلرباغيث.

الشيخ: والصواب أنه ال حيرم وأنه جيوز للمحرم أن يتفلى ويقتل القمل وهذا من ابب إزالة املؤذي 
يله عن نفسه فالصواب أنه ال أبس به رتفه وهلذا يتأذى اإلنسان ابلقمل وحيب أن يز وليس من ابب ال



 وال حرج فيه.
مسألة: اجلراد جزاؤه قيمته وقد يكون غالياً وقد يكون رخيصاً ُيكن تكون الواحدة برايل وُيكن 

 تكون عشرة برايل فينظر.
  مؤذي:الشيخ: غري املأكول حالل لكن غري املأكول منه مؤٍذ ومنه غري

 عليه وآله وسلم )مخٌس يقتلن ليس على احملرم جناٌح يف فاملؤذي يسن قتله لقول النيب صلى هللا
 قتلهن( ويف لفٍظ )يقتلن يف احلل واحلرم( يدل على األمر بقتلهن.
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ام والقسم الثاين غري مؤذي ينقسم إىل قسمني ما هني عن قتله فينهى عن قتله يف اإلحرام وغري اإلحر 
فقد )هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة واهلدهد والصرد( وما مل ينَه عن قتله 

ومل يؤمر بقتله فإنه فهو مسكوٌت عنه فيكون مما عفي عنه لكن بعض العلماء قال ما مل ينَه عن قتله 
ىل وأيضاً إذا قتله اإلنسان ال يقتل ألنه يسبح هللا عز وجل ويف قتله تفويٌت لتسبيح هللا سبحانه وتعا

قد يعتاد العدوان على ذوات األرواح فيكون ال يرحم ذوات األرواح مع أن من ال يرحم ال يرحم وال 
 إذا كان من طبيعته األذى فقتله سنة. شك أن األوىل عدم قتله أما إذا آذى فإن قتله جائز بل

 
 فصلٌ 

اء ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه القارئ: وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه وفيه اجلز 
قال )يف بيض النعام يصيبه احملرم يضمنه( رواه الدارقطين وألنه خارٌج من الصيد يصري منه مثله فهو  

أكله وال حيرم على حالل ألنه ال حيتاج إىل ذكاة وقال القاضي حيرم كالفرخ وإن كسر بيضاً مل حيل له 
 يد.على كل أحٍد قياساً على الص

الشيخ: الصحيح األول ألن له مالية وال يشرتط له الذكاة لكن ابلنسبة للكاسر ال حيل له أكله ألنه 
 حيرم عليه كسره فمنع منه.

 نه ليس حبيواٍن وال خيلق منه حيوان فهو كاألحجار.القارئ: وإن كسر بيضاً َمذِّرَاً فال شيء عليه أل
  )مارج( أي فاسد.الشيخ: املذر الفاسد ويسمى عند العامة عندان
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القارئ: قال أصحابنا إال بيض النعام فإن لقشره قيمة واألول أوىل وإن نقل بيض صيٍد وجعله حتت 
وإن مل تعش الفراخ أو  آخر فحضنه وأفرخ فال شيء عليه وكذلك إن كسره فخرج منه فراٌخ فعاشت

ضمنه ألنه أتلفه وإن ابض يف طريقه أو مل حتضنه أو ترك مع بيضه شيئاً نفر منه الصيد فلم حيضنه 
على فراشه فنقله فلم حيضنه الصيد حىت تلف ففيه وجهان أحدمها يضمنه ألنه أتلفه ملصلحته فأشبه 

تالفه فأشبه ما لو صال عليه صيٌد فدفعه ما لو قتله للمجاعة والثاين ال شيء عليه ألنه أجلأه إىل إ
 ابملشي عليه ففي اجلزاء وجهان كذلك.فقتله وإن افرتش اجلراد يف طريقه فقتله 

الشيخ: الراجح أن البيض إذا كسره فهو حراٌم عليه ويضمنه كما قال املؤلف ولكن ليس حراماً على 
 رٌخ وعاش فال جزاء عليه.غريه ولكنه يضمنه ما مل خيرج منه فرٌخ فيعيش فإن خرج منه ف

ريًا جدًا حبيث ال ُيكن أن ُيشي أحد إال السائل: يف بعض السنني يف املسجد احلرام كان اجلراد كث
 ويدوس على جراد لتعذر املشي.

الشيخ: إذا تعذر فال شيء عليه لكن ال يتقصد دهسه وعليه أن يتقي ما أمكن )فَاتَـّقموا اَّللََّ َما 
 اْسَتَطْعتمْم(.

ة: محار الوحش قال شيخنا عبد الرمحن السعدي _ أان أروي لكم عنه _ أنه يقول هو مسأل
لوضيحي وما زلنا نقول به لكن ُيكن يسمى املخطط كذلك، على كل حال كلهن حرام ألهنن من ا

 الصيد.
 

 فصلٌ 
عليه القارئ: وإن احتاج احملرم إىل لبس املخيط أو تغطية رأسه أو الطيب ملرٍض أو شدة حٍر فعله و 

لفه ملصلحته فأشبه ما الفدية قياساً على احللق وإن اضطر إىل الصيد فله أكله وعليه جزاؤه ألنه أت
ذكرانه وإن صال عليه صيد فقتله دفعاً عن نفسه فال جزاء فيه ألنه حيواٌن قتله لدفع شره فلم 

و قتله ألكله واألول يضمنه كاآلدمي وقال أبو بكٍر عليه اجلزاء ألنه قتله ملصلحة نفسه فأشبه ما ل
 أصح.

نه ما قتله ملصلحة نفسه قتله للدفاع الشيخ: بال شك أن األول أصح وقول أيب بكر ضعيف جداً أل
 عن نفسه.

(3/420) 

 



القارئ: وإن خلص صيداً من سبٍع أو شبكٍة لريسله فتلف ففيه وجهان أحدمها يضمنه ألنه تلف 
لم يضمنه كاآلدمي يتلف بفعله فيضمنه كاملخطئ والثاين ال يضمنه ألنه تلف بفعٍل مباٍح ملصلحته ف

 مبداواة وليه.
أنه ال يضمنه ألن هذا التصرف ملصلحة الصيد مث إن املؤلف رمحه هللا وغريه ممن  الشيخ: وال شك

دًا َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعم( فإ ن يعلل هبذا التعليل يف غفلٍة عن قوله تعاىل )َوَمْن قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـَعمِّّ
 فمات.)متعمدًا( خترج هذه الصورة أي فيما لو خلصه من شيء قوله 

إذا اضطر إىل الصيد يعين جائع ولو مل أيكل ملات حيل له أن يقتله والظاهر أنه يكون حالالً يف هذه 
 احلال وال يكون ميتة ال حيل له منها إال ما يسد رمقه وعليه اجلزاء ألنه قتله ملصلحة نفسه.

 
 فصلٌ 

 ه لزمته فدية.محرم حك شعره أبظفاره كي ال ينقطع فإن انقطع به شعر القارئ: يكره لل
الشيخ: وهذا الذي قاله يف حك الشعر ال دليل عليه فال يكره حىت إن عائشة رضي هللا عنها قالت 

 لو مل أستطع حكه بيدي حلككته برجلي.
يف حق املرأة أشد كراهة القارئ: ويكره الكحل ابإلمثد غري املطيب ألنه زينة واحلاج أشعث أغرب وهو 

 فيه ألن وجوهبا من الشارع ومل يرد هبا هاهنا.ألهنا حمل الزينة وال فدية 
الشيخ: ما أحسن هذا التعليل أن وجوب الفدية من الشارع ومل يرد الشرع إبجيابه هذه القاعدة لو 

ع بفدية فيها فاألصل جعلناها يف مجيع حمظورات اإلحرام وقلنا مجيع حمظورات اإلحرام إذا مل يرد الشر 
قياسات مع الفارق وقد تكون قياسات يف مقابلة النص وإذا مل يكن  براءة الذمة والقياسات قد تكون

هناك دليل للكحل ابإلمثد إال ما ذكره فال وجه للكراهة ألنه مل حيرم على احملرم الزينة وإال لقلنا ال 
م الكراهة إذا مل يكن هناك دليل إال ما ذكره تلبس إحراماً نظيفاً أو جديدًا وال تغتسل واألصل عد

 وأان ال أعلم دليالً سواه فإنه ليس مبكروه. املؤلف
 القارئ: ويكره لبس اخللخال والتزين ابحللي لذلك وهو مباٌح حلديث ابن عمر.
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الشيخ: وهذا صحيح أن لبس اخللخال واحللي وما أشبه ذلك يؤدي إىل الفتنة وحكمه يف اإلحرام  
 ء فال أبس.نة كاملرأة بني النساكحكمه يف احلل وعلى هذا فإذا مل يكن حمظور وال فت



 القارئ: ويكره أن ينظر يف املرآة إلصالح شيء ألنه نوع تزين.
الشيخ: وهذا أيضاً غري صحيح الصواب أنه ال يكره أن ينظر يف املرآة وأن التعليل الذي ذكره عليل 

ذا ابعتبار احلال فمن قال إنه يكره للمحرم أن يتزين؟ وأما )أشعث أغرب( أو )أتوين شعثاً غربًا( فه
هل يشرع للحاج أن يتقصد ذلك؟ ال يشرع وإال لقلنا امش يف الغبار أو األشياء اليت يكون  لكن

فيها اإلنسان أشد شعثاً وغربة وهذه املسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن هلا فمثالً قول النيب عليه 
يتوضأ ابملاء  نقول يسن لإلنسان أن الصالة والسالم يف الرابط )إنه إسباغ الوضوء على املكاره( هل

البارد وعنده ماٌء ساخن؟ ال لكن إذا مل يكن عنده إال املاء البارد وأسبغ الوضوء يف هذه احلال دخل 
يف الرابط كذلك مسألة احلاج فاحلاج مشغول بنسكه فإذا كان أشعث أغرب من أجل السفر وسري 

و يشبه أيضاً كراهة بعض العلماء  ينبغي إزالة ذلك وهاإلبل والغبار وما أشبه ذلك فإنه ال يقال إنه ال
التسوك للصائم آخر النهار لئال يزيل الرائحة فمثل هذه املسائل ينبغي أن يقال إن جاءت بال قصد 
فال أبس هبا وأما أن يتقصدها اإلنسان فال ومثل ذلك أيضاً إذا كان لإلنسان بيتان أحدمها قريب من 

من أجل أن أتيت إىل املسجد خبطوات أكثر أو إذا  قول اذهب إىل البعيد املسجد واآلخر بعيد ال ن
كان هناك طريقان أحدمها بعيد والثاين قريب نقول األفضل أن تقصد البعيد أو يقال أيضاً األفضل 

 أن تقارب اخلطى كل هذه من األمور اليت فيها نظر.
حيتمل أن ختتص  وازه روايتان إال أنهالقارئ: ويكره أن يدهن بدهٍن غري مطيب لذلك وعن أمحد يف ج

 الروايتان بدهن الشعر ألنه يزيل الشعث ويسكن الشعر ويزينه.
 الشيخ: وهل تسكني الشعر مكروه والرسول صلى هللا عليه وسلم قد لبد رأسه يف اإلحرام!!
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 القارئ: ويباح التدهن يف غريه ألن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به.
هذا مما يدل يخ: اإلدهان يلني اجللد ويزين امللمس فإذا قالوا إنه يكره ماسبق فيكره هنا أيضاً فالش

 على أن الشيء الذي ليس له أصل من الشرع ال بد أن يكون فيه تناقض.
القارئ: وقد روى ابن عمر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم ادهن بدهٍن غري مقتت أي 

 وهو حمرم إال أنه من رواية فرقد وهو ضعيف، وال فدية فيه حبال ملا ذكران.غري مطيب يعين 
 ذي ذكره أن إجياب الفدية إمنا يكون من الشارع ومل يرد.الشيخ: ال

القارئ: وينبغي أن ينزه إحرامه عن الشتم والكذب والكالم القبيح واملراء لقول هللا )َفَمْن فـََرَض 



َداَل يفِّ احْلَج( قال ابن عباس الفسوق املنابزة ابأللقاب وتقفِّيهِّنَّ احْلَجَّ َفال رََفَث  ول َوال فمسموَق َوال جِّ
 ألخيك اي فاسق اي ظامل.

الشيخ: قوله رمحه هللا وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم هذا معناه ملعىًن خيص اإلحرام وإال 
والكالم القبيح حرام واملراء ابلباطل فإن هذه األشياء حرام حىت يف احلل فالكذب حرام والشتم حرام 

 ام وإال فهي حرام ال شك.حرام لكن قصده أهنا يتأكد طلبها يف حال اإلحر 
 القارئ: واجلدال أن متاري صاحبك حىت تغضبه.

الشيخ: واجلدال ينبغي أن يفصل فيه فيقال اجلدال املأمور به ال بد منه فلو أن رجاًل من أهل البدع 
 نقول ال جتادله بل نقول جادله ألن هذا من فعل اخلري الذي يكمل به النسك جادلك وأنت حمرم فال

ال الذي ليس فيه فائدة هذا الذي ينهى عنه كما حيدث يف جمالس كثرٍي من الناس يتجادلون لكن اجلد
يف كثرٍي من األشياء رمبا ال يكون فيها فائدة ورمبا يكون فيها مضرة بسبب فالن قال كذا وفالن قال  

ام وغريها وقد ا وما أشبهها أما اجلدال إلبطال الباطل أو إثبات احلق فإنه مأموٌر به يف حال اإلحر كذ
 يتعني ببعض املواضع.

القارئ: وروى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من حج فلم يرفث ومل يفسق خرج من 
 ذنوبه كيوم ولدته أمه( متفٌق عليه.
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ابلفتح العلة يف ذلك أهنا أضيفت إىل املبين وهلذا لو أضيفت إىل معرب أعربت كقوله  الشيخ: كيومَ 
َعثموَن( فإذا أضيفت إىل مبين فاألفصح البناء  على الفتح. )إِّىَل يـَْومِّ يـمبـْ

القارئ: ويستحب له قلة الكالم إال فيما ينفع لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من حسن إسالم 
 يعنيه( ففي حال اإلحرام والتلبس بطاعة هللا تعاىل واالستشعار بعبادته أوىل.املرء تركه ما ال 

لغريه فالنافع لذاته مثل القرآن الشيخ: وقوله إال فيما ينفع يشمل ما كان انفعاً لذاته وما كان انفعاً 
يقصد به  والتسبيح والتكبري واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتعليم العلم والنافع لغريه هو الذي

أنس الصحبة والرفقة فهو مباح واملقصود به إدخال األنس على الرفقة والصحبة وهلذا لو أن أحداً 
قرآن أو ابلذكر ومل يدخل عليهم السرور قلنا هذا حج مع رفقته وصار كلما جلس جملساً اشتغل ابل

يدخل السرور على خالف هدي النيب عليه الصالة والسالم فهدي النيب عليه الصالة والسالم أنه 
 من رافقه وصاحبه.



السائل: هل األوىل لإلنسان أن يشتغل ابلدعوة يف الطواف والسعي ألن هناك منكرات كثرية أم 
 يشتغل بعبادته اخلاصة؟

 الشيخ: األفضل أن يشتغل ابلعبادة اخلاصة حىت يف إجابة األسئلة إذا كان يلهيه ال ينبغي.
 

 فصلٌ 
حملرم ابملاء والسدر واخلطمي وال فدية عليه وعنه عليه الفدية واألول القارئ: وال أبس أن يغتسل ا

عبد هللا بن حنني  أصح لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف امليت احملرم )اغسلوه مباٍء وسدر( وقال
امرتى ابن عباٍس واملسور بن خمرمة يف غسل احملرم رأسه فأرسلوين إىل أيب أيوب األنصاري أسأله كيف 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم قال فصب على رأسه مقبالً ومدبرا وقال رأيت 
 هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل متفٌق عليه.
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الشيخ: وهذا السؤال غريب يدل على ذكاء املرسل وهو ابن عباس رضي هللا عنه مل يقل اسئله هل 
باس كان رواه عن أيب كيف يغسل وكأن األمر أمٌر مسلم والظاهر أن ابن عالرسول يغسل رأسه بل  
 أيوب أو ما أشبه ذلك.

القارئ: وجيوز أن حيتجم وال يقطع شعرًا ملا روى ابن عباٍس )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 احتجم وهو حمرم( متفٌق عليه.

شعرًا؟ ال ُيكن املذهب أنه حيتجم وإذا الشيخ: سبحان هللا هل ُيكن أن حيتجم يف رأسه وال يقطع 
فدى والصحيح أنه حيتجم وإذا قطع شعرًا فال فدية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم  قطع شعراً 

ومل ينقل عنه أنه فدى فإن قال قائل ملاذا ال تقيسونه على حلق الشعر من األذى وتقولون إن هذا 
يف  أن النيب عليه الصالة والسالم مل يفد وليس نصاً  حلق رأسه ملصلحة نفسه؟ فيقال ظاهر احلديث

الواقع ألنه ما قال _ ومل يفدِّ _ وهلذا لو أن أحدًا عارض وقال عدم ذكر الفدية ليس ذكراً للعدم 
ألننا قد علمنا أن أخذ الشعر من الرأس يوجب الفدية لكن اجلواب عن هذا اإلشكال وهو إشكاٌل 

ق حبلق الرأس كله وهذا هو قال )َوال حَتْلِّقموا رمؤموَسكمْم( والنسك يتعل يف حمله أن يقال إن هللا تعاىل
الذي فيه الفدية أما إذا حلق هذا اجلزء اليسري فإنه ال فدية فيه لكن إن كان لغري عذر فهو حرام وإن  

كان لعذٍر فهو حالل فالعذر احلجامة أو أن يكون هناك شجة يف رأس اإلنسان حيتاج إىل أن يقص 



ية فيه وهلذا كان أصح املذاهب يف هذه املسألة ر حوهلا أو حيلقه فهذا يكون احللق حالالً وال فدالشع
مذهب مالك رمحه هللا أن الذي فيه الفدية هو الذي ُياط به األذى وهو الذي يشمل ثلثي الرأس أو 

عذر حيل ومع حنوها أو أكثر وأما ما دون ذلك فال فدية فيه لكن إما أن حيرم وإما أن حيل فمع ال
خ اإلسالم يف مسألة احلجامة أنه ال جيب عليه الفدية ملا عدمه حيرم وهذا هو الذي ذهب إليه شي

 حلقه من شعر احلجامة.
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القارئ: وجيوز أن يفتصد كما جيوز أن حيتجم ويتقلد ابلسيف عند الضرورة ألن أصحاب رسول هللا 
لتجارة )والتكسب ة متقلدين سيوفهم وال أبس ابصلى هللا عليه وسلم دخلوا يف عمرة القضي

تَـغموا َفْضالً مِّْن رَبِّّكمْم( قال ابن عباٍس كانت  ابلصناعة( لقول هللا تعاىل )لَْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح َأْن تـَبـْ
ذواجملاز وعكاظ متجرًا للناس يف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم كأهنم كرهوا ذلك حىت نزلت )لَْيَس 

تَـغموا َفضْ َعَلْيكمْم   الً مِّْن رَبِّّكمْم( يف مواسم احلج رواه البخاري.جمَناٌح َأْن تـَبـْ
الشيخ: قوله يف مواسم احلج هذه ليست قراءة لكنها تفسري من ابن عباس رضي هللا عنهما واآلية 

 عامة.
 

 فصلٌ 
نه يف معىًن القارئ: ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنة سواٌء كان عاملاً أم جاهال عامدًا أم انسيا أل

 حلج فاستوى عمده وسهوه كالفوات.يتعلق به قضاء ا
الشيخ: هذا هو التاسع من حمظورات اإلحرام وهو اجلماع يقول فمن جامع أفسد حجه وعليه بدنة 

ولكن هذا مشروٌط مبا إذا جامع قبل التحلل األول ومباذا حيصل التحلل األول؟ املشهور من املذهب 
ابلرمي واحللق أما النحر على كالم العلماء ه ال حيصل التحلل األول إال وعليه أكثر أهل العلم أن

رمحهم هللا ال عالقة له ابلتحلل لكن الرمي واحللق وقال بعض أهل العلم بل يتحلل ابلرمي وحده 
وعلى هذا فهذه املسألة كبرية جدًا حتتاج إىل حترير ألن بعض العلماء قال إن التحلل األول حيصل 

حتتاج إىل حترير إذا جامع قبل التحلل األول فسد حجه  وكتب يف ذلك رسالة فاملسألة ابلرمي فقط
ويرتتب عليه أعين اجلماع قبل التحلل األول مخسة أمور أواًل اإلمث والثاين فساد النسك والثالث 



وجوب املضي فيه والرابع قضاؤه من العام القادم واخلامس بدنة كل هذه ترتتب على اجلماع قبل 
 تحلل األول.ال
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املؤلف يقول من جامع فسد حجه وعليه بدنة سواٌء كان جاهاًل أوعاملاً عامدًا أو انسياً أما قوله فسد 
لزوم البدنة فقال هبا أيضاً  حجه فهذا يكاد يكون كاإلمجاع من الصحابة رضي هللا عنهم وأما

ََ أو الصحابة روي عنهم عن عدٍة منهم ومل يرَو عن غريهم خالفه  وأما كونه جاهاًل أو عاملاً عامدًا
انسياً فهذا ليس بصحيح والصحيح أنه ال يرتتب على اجلماع شيء من أحكامه إال إذا كان عاملاً 

ت العبادات كل حمظورات العبادات ال ُيكن ذاكرًا غري مكره ألن هذه هي القاعدة يف مجيع حمظورا
 م والذكر وعدم اإلكراه.أن يرتتب أثرها إال هبذه الشروط الثالثة العل

فإن قال أان ال أدري أنه يرتتب على اجلماع هذه األمور لكين أدري أنه حرام فهل يعذر؟ ال ألن 
ألنه معىًن يتعلق به قضاء احلج  اجلهل ابلعقوبة ليس بعذر فإن العامل ابحلكم قد انتهك احلرمة وقوله

إن مل نقل إنه ميت ملاذا ال نقول ألنه فاستوى عمده وسهوه كالفوات هذا غلط يعين تعليٌل عليل 
حمظور من حمظورات اإلحرام فال يرتتب عليه حكمه إذا كان جاهاًل أو انسياً أما الفوات فالفوات ترك 

ة أركانه فمن فاته احلج يتحلل بعمرة وحيج من العام واجب ألنه إذا فات احلج معناه أنك مل تقم ببقي
 القادم.

سياً أو جاهال فعليه الفدية ألنه إتالف فاستوى عمده وسهوه كإتالف القارئ: وإن حلق أو قلم ان
 مال اآلدمي ويتخرج أن ال فدية عليه قياساً على اللبس.
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الشيخ: ال شك أن هذا التخريج هو الصواب يقول إذا حلق أو قلم انسياً أو جاهاًل فعليه الفدية 
وتقليم األظفار ألنه  اآلدمي وهل حرم احللق وذكر أنه إتالف فاستوى عمده وسهوه كإتالف مال

إتالف أو ألنه ترفه؟ هم قالوا ألنه ترف فكيف مرًة يكون إتالفاً ومرًة يكون ترفهاً مث إذا قدران أنه 
إتالف فما قيمة قالمة الظفر؟ ال شيء وهلذا يتبني لك ضعف األقوال إذا كانت بعيدًة عن القواعد 

ك فيه نظر قال ألنه إتالٌف فاستوى فيه ن تعليل املؤلف ومع ذلالشرعية هناك تعليل آخر أحسن م



العمد وغريه كجزاء الصيد ألن جزاء الصيد من أجل اإلتالف فيكون هذا مثله فنقول هذا قياس مع 
الفارق أيضاً قالمة ظفر تقيسها بغزالة ال يستقيم هذا مث إننا مننع احلكم يف األصل املقيس عليه 

 ال ضمان عليه.ان جاهاًل أم انسياً فونقول إن الصيد إذا ك
القارئ: وإن قتل الصيد خمطئاً فعليه جزاؤه ألنه ضمان مال فأشبه ضمان مال اآلدمي وعنه ال جزاء 

 عليه.
يَنا َأْو  ْذاَن إِّْن َنسِّ الشيخ: نعم هو ضمان مال ال شك لكن هلل وهللا تعاىل ملا علم عباده )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ

 دمي فالقياس إذًا قياٌس مع الفارق فال يصح.قد فعلت خبالف مال اآلَأْخطَْأاَن( قال 
 ) دًا َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ القارئ: وعنه ال جزاء عليه لقول هللا تعاىل )َوَمْن قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـَعمِّّ

 مفهومه أنه ال شيء يف اخلطأ.
الراجح املتعني ألن هللا قال اية عن أمحد هي القول الشيخ: هذا هو القول الصحيح يعين هذه الرو 

)َوَمْن قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـَعمِّّدًا( فقيده بوصٍف مناسٍب للحكم وهو العمد فإنه يناسب أن حيكم عليه 
 ابجلزاء فكيف نلغي هذا الوصف وهللا تعاىل قد اعتربه وقيد به احلكم فهذه الرواية هي الصواب.

ال فدية عليه ملا روى يعلى بن أمية أن رجاًل أتى إىل لبس انسياً أو جاهال فالقارئ: وإن تطيب أو 
 النيب صلى هللا عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر خلوق.

 الشيخ: خلوق يعين طيب.
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القارئ: فقال اي رسول هللا كيف أتمرين أن أصنع يف عمريت قال اخلع عنك هذه اجلبة واغسل عنك 
ديٍة جلهله وقسنا عليه نع يف عمرتك كما تصنع يف حجك متفٌق عليه ومل أيمره بفأثر اخللوق واص

 الناسي ألنه يف معناه.
الشيخ: هذا االستدالل استدالل جيد يقول إنه قال افعل كذا ومل أيمره بفدية مع دعاء احلاجة إىل 

النصوص لكن أحياانً بيان ذلك لو كان يلزمه وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسري عليها يف كل 
يها يف موضع وال يسري عليها يف موضٍع آخر ولكن الصواب أهنا العلماء رمحهم هللا بعضهم يسري عل

قاعدة صحيحة وأهنا سليمة فليمش عليها وهو أنه إذا دعت احلاجة إىل بيان شيء ومل يبني كان ذلك 
 دلياًل على أنه ال اعتبار به.

 ملذهب.فعٌل حرمه اإلحرام فاستوى عمده وسهوه كاحللق واألول االقارئ: وعنه عليه الفدية ألنه 



 الشيخ: املذهب أصح.
القارئ: ومىت ذكر الناسي أو علم اجلاهل فعليه إزالة ذلك فإن استدامه فعليه الفدية ألنه تطيب 

 ولبس من غري عذر فأشبه املبتدئ به.
ما ذكره املؤلف صحيح أنه مىت  الشيخ: لو قال استدامه بال عذر فأشبه من ابتدأه على كل حال

تخلي عن احملظور سواء كان طيباً أو لبساً أو غري ذلك يغسله وإذا غسله ذكر أو علم وجب عليه ال
 بيده انتقل الطيب إىل يده نقول هذا ال أبس به ألنه للتخلص منه.

 فبان رطبا ففيه القارئ: وحكم املكره حكم الناسي ألنه أبلغ منه يف العذر وإن مس طيباً يظنه ايبساً 
مس الطيب والثاين ال فدية عليه ألنه جهل حترُيه فأشبه من وجهان أحدمها عليه الفدية ألنه قصد 

 جهل حترمي الطيب.
الشيخ: الصواب ألنه جهل حاله: هذا جهل حال ألنه مسه يظنه ايبساً ال جيهل أن الطيب حرام 

كان كجاهل احلكم والصواب أنه ال شيء عليه لكن يظنه ايبساً فبان رطباً فنقول ألنه جهل احلال ف
فلو مس طيباً يظن أنه ايبس فتبني أنه رطٌب وعلق بيده فال شيء عليه ولكن عليه أن ألنه معذور 

 يبادر فيزيل ما علق بيده.
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القارئ: ومن طميب أو حملق رأسه إبذنه فالفدية عليه ألن ذلك ينسب إليه وإن حلق رأسه مكرهاً أو 
 بغري إذنه كالوديعة. ما فالفدية على احلالق ألنه أمانٌة عنده فالفدية على من أتلفهانئ

الشيخ: أما األول فصحيح أن من طميب أو حملق رأسه إبذنه فعليه الفدية ألن ذلك إبذنه ورضاه فهو  
 كالفاعل واآلذن والراضي كالفاعل.

لى احلالق ففيه نظر ألن هذا ليس مااًل وإمنا وأما الثاين وهو من حلق رأسه مكرهاً أو انئماً فالفدية ع
 برتك احللق وهذا الرجل النائم أو املكره مل ينتهك حراماً فال شيء عليه واحلالق ال هو تعبد هلل تعاىل

 شيء عليه ألنه ليس مبحرم ولكن قد يعزر هذا احلالق مبا يراه اإلمام ابعتدائه على أخيه.
فالفدية عليه كما لو اتلفت الوديعة وهو يقدر على حفظها  القارئ: وإن حلق وهو ساكٌت مل ينكر

 فعل.فلم ي
الشيخ: هذا صحيح لكن لو علل ذلك أبنه رضي بفعل احملظور فيه لكان أحسن ألن مسألة الوديعة 

 أموال وليست عبادات لكن يقال يف هذا الذي حلق وهو ساكت إن سكوته إقراٌر وإذن.



عاً يها شعٌر أو قطع أصبعاً عليها ظفٌر فال فدية عليه ألنه زال تبالقارئ: وإن كشط من جلده قطعًة عل
 لغريه فلم يضمنه كما لو قطع أشفار عيين إنسان فإنه ال يضمن أهداهبا.

 
 ابب الفدية

القارئ: من حلق رأسه وهو حمرٌم فعليه ذبح شاٍة أو إطعام ثالثة أصوع لستة مساكني لكل مسكنٍي 
هِّ فَفِّْديٌَة مِّْن لقول هللا تعاىل )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو بِّهِّ أَ نصف صاع أو صيام ثالثة أايم  ذًى مِّْن رَْأسِّ

َياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نمسمٍك( وروى كعب بن عجرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال )لعلك  صِّ
ه وسلم احلق رأسك وصم تؤذيك هوام رأسك قال نعم اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا علي

 نٍي نصف صاع متر أو انسك بشاة( متفٌق عليه.ثالثة أايٍم أو أطعم ستة مساكني لكل مسك
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الشيخ: والفدية هنا على التخيري وقد بدأ هللا تعاىل ابألسهل يف ذلك الوقت وهو الصيام مث اإلطعام 
اإلطعام مث الصيام ويف هذه الفدية قدر  ابعتبار نفع الفقراء؟ النسك مثمث النسك لكن أيها أعلى 

النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم املدفوع واملدفوع إليه، فاملدفوع قدره نصف صاع واملدفوع إليه 
 ستة مساكني.

إليه وقد يكون الواجب مقدراً واملدفوع إليه غري مقدر كالفطرة فالواجب فيها صاع وليس املدفوع 
 ع الواحد لعدة فقراء وجيوز أن تعطي الواحد عدة أصواع.مقدرًا جيوز أن تعطي الصا 

وهناك قسٌم اثلث يقدر املدفوع إليه دون املدفوع وهذا هو األكثر ككفارة اليمني إطعام عشرة 
 مساكني وكفارة الظهار إطعام ستني مسكيناً وكفارة اجلماع يف رمضان.

ر عليه الدم من غري ختيري ألن هللا تعاىل أو غريه وعنه فيمن حلق لغري عذالقارئ: وسواٌء حلق لعذٍر 
خري بشرط العذر فإذا عدم الشرط زال التخيري واألول أوىل ألن احلكم ثبت يف غري املعذور تبعاً له 

 والتبع ال خيالف أصله وإمنا الشرط إلابحة احللق ال التخيري.
كان غري معذور لزمته الفدية   عذور وغريه هو اإلمث ابحللق إنالشيخ: هذا هو األقرب أن الفرق بني امل

مع اإلمث وإن كان معذورًا فإنه ال إمث عليه لكن تلزمه الفدية ألنه انتهك هذا احملظور ملصلحة نفسه 
 فلم يسقط عنه فهو كالذي يقتل صيدًا ليأكله فإنه ال يسقط عنه جزاؤه.

 الفدية كالكل. رأس كله ألهنا كثري فتعلقت هباالقارئ: ويف حلق أربع شعراٍت ما يف حلق ال
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الشيخ: قوله )ألهنا كثري( النيب صلى هللا عليه وسلم قال )الثلث والثلث كثري( فإذا عللنا ابلكثرة 
إن الذي فيه الفدية هو ما كان  فيجب أن نربط احلكم بثلث الرأس كما قال به بعض أهل العلم وقال

ة فالكثرة بنص احلديث أهنا الثلث وإىل هذا من ثلث الرأس فأكثر ألننا ما دمنا عللنا ذلك ابلكثر 
ذهب بعض أهل العلم وقال ال فدية فيما دون الثلث مث إنه إذا قطع ثالث شعرات من رأسه ال يتبني 

ه املسائل حرجاً أن يلزم الناس بشيء مل يتبني له أنه حلق وال أنه قطع وهلذا اإلنسان جيد يف مثل هذ
هذا سهل إطعام ستة مساكني واخلري كثري واحلمد هلل لكن  يف الكتاب والسنة قد يقول اإلنسان

ليست املسألة سهولة املدفوع املسألة هل هو حكم شرعي يقابل اإلنسان به ربه يوم القيامة أنه ألزم 
هذه املشكلة مث إن هذا اإلطعام الذي هو سهل اليوم قد يكون يف يوم  عباد هللا مبا مل يلزمهم هللا به؟

فاحلاصل أين أود من إخواين الطلبة أن ينتبهوا هلذا الشيء أن هللا سيسأهلم إذا أوجبوا  من األايم صعباً 
لِّقموا شيئاً مل يدل عليه الدليل سيسأهلم ملاذا ألزمتم عبادي مبا مل ألزمهم به فما اجلواب واآلية )َوال حتَْ 

هِّ َففِّْديٌَة( وهذا يدل على أن الرأس كله.رمؤموَسكمْم(، )َفَمْن َكاَن مِّْنكمْم َمرِّيضاً َأْو بِّهِّ َأذًى مِّْن رَ   ْأسِّ
القارئ: ويف الثالث روايتان إحدامها كالكل قال القاضي هي املذهب ألهنا يقع عليها اسم اجلمع 

وهي اختيار اخلرقي ألن الثالثة آخر القلة وآخر  املطلق فهي كاألربع والثانية ال جيب فيها ذلك
 الشيء منه.

إليه نقول كلها غري صحيحة األربع ما فيها فدية والثالث ما فيها فدية وإن الشيخ: وعلى ما أومأان 
قلنا ابلوجوب فالثالث فيها الفدية ألهنا مجع وأما قوله إنه زالت هبا القلة فصارت تبعاً للقليل فغري 

 ا زالت هبا القلة بلغت إىل حد الكثرة.صحيح ألنه مل
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ت إحداهن يف كل شعرة مٌد من طعام ألن هللا تعاىل عدل القارئ: وفيما دون ذلك ثالث روااي
انية قبضٌة من طعام ألنه احليوان ابلطعام هاهنا ويف الصيد وأقل ما جيب منه مٌد من طعام فوجب والث

 ال تقدير له يف الشرع فيجب املصري إىل األقل ألنه اليقني.
الناس يده كبرية وبعض الناس يده  الشيخ: ومن قال إن اليقني هو قبضة مث إن القبضة ختتلف بعض



 صغرية وهلذا نقول كل هذا حتكم بال دليل وأما أن هللا عدل الطعام ابلفدية فيقال هذا فيما أوجب
 الفدية وأنتم ال توجبون الفدية فيما دون الثالثة وهذا يقتضي أن ما دون الثالثة ليس فيها شيء.

 وان يشق فصران إىل قيمته وأقل ذلك درهم.القارئ: والثالثة درهم ألن إجياب جزٍء من احلي
درمهاً  الشيخ: من يقول أقل ذلك درهم؟! اجلزء من احليوان قد يساوي مائة درهم وقد ال يساوي إال

س رايل.  وأان أذكر أنه مر علينا سنوات نشرتي الشاة أبربعة قروش أي مخم
ا يف معناه واألظفار كالشعر يف الفدية القارئ: وإزالة الشعر ابلقطع والنتف والنورة وغريها كحلقه ألهن

الطويلة وإن سواء ألهنا يف معناها ويف بعض الشعرة أو الظفر ما يف مجيعه كما أن يف القصرية مثلما يف 
حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فديٌة واحدة ألنه جنٌس واحٌد فأجزأته فديٌة واحدة كما لو لبس عمامًة 

كي روايٌة أخرى أن عليه فديتني اختاره القاضي ألن حلق الرأس وقميصا وهذا اختيار أيب اخلطاب وح
 يتعلق به النسك دون شعر البدن فيخالفه يف الفدية.

 رأس فقط وشعر البدن ليس فيه دليل على أنه حمرم وأن فيه فدية.الشيخ: األصح ال
اليمني قبل احلنث القارئ: ومن أبيح له احللق فهو خمرٌي يف الفدية قبله وبعده كما يتخري يف كفارة 

 وبعده.
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الشيخ: ألن هللا قال )َقْد فـََرَض اَّللَّم َلكمْم حتِّلََّة َأُْيَانِّكمْم( لكن الكفارة قبل احلنث تسمى حتلة ألنه حل 
حرمة اليمني فصارت كفارة، لو قال أان سأحلف أن ال  اليمني وبعد احلنث تسمى كفارة ألنه انتهك

الكفارة للحلف الذي سيحلفه؟ ال يصح ألنه قبل السبب أما قبل الشرط  أخرج من البيت مث أخرج
 فال أبس.

مسألة: لو لبس عمامًة وقميصاً فهل نقول فدية واحدة ألن اجلميع لبس أو نقول فديتان ألن هذا 
هذا فيه خالف لكن ينبغي أن يفرق بني ما إذا لبس عمامًة وقميصاً أو على الرأس وهذا على البدن؟ 

سه ولبس قميصاً األول يسمى لبساً فيكون اجلنس واحدًا والثاين يسمى تغطية ولبساً فيكون غطى رأ
 بينهما فرق ويكوانن جنسني.

 
 فصلٌ 
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القارئ: ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية مثل حلق رأسه ألنه يف معناه فقسناه عليه 
واحٌد فأشبه ما لو طيب  فدية واحدة ألنه جنسٌ  وإذا لبس عمامًة وقميصاً وسراويل وخفني فعليه

رأسه وبدنه وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنٍس فدية ألهنا أجناٌس خمتلفة فلم تتداخل  
كفاراهتا كاألُيان واحلدود وعنه إن فعل ذلك دفعًة واحدة ففديٌة واحدة ألن الكل حمظوٌر فأشبه 

تطيب مث تطيب أو حلق مث حلق احدًا فلبس مث لبس أو اللبس يف رأسه وبدنه وإن كرر حمظورًا و 
ففديٌة واحدة ما مل يكفر عن األول قبل فعل الثاين وعنه إن فعله ألسباب مثل من لبس أول النهار 
للربد ووسطه للحر وآخره للمرض ففدايت ألن أسبابه خمتلفٌة فأشبه األجناس املختلفة واألول أوىل 

هلل ثالثة أُيان على شيء واحٍد ألسباٍب خمتلفة بسببه فأشبه احلالف ابألن احلكم يتعلق ابحملظور ال 
وقليل اللبس والطيب وكثريه سواء وحكم كفارة الوطء يف التداخل مثل ما ذكران ألهنا ليست ضماان 

فأما جزاء الصيد فال تداخل فيه وكلما قتل صيدًا حكم عليه وعنه أنه يتداخل كسائر الكفارات وعنه 
ْنهم( ومل يذكر جزاء واألول زاء إال يف املرة األو ال جيب اجل َتقِّمم اَّللَّم مِّ ىل لقول هللا تعاىل )َوَمْن َعاَد فـَيَـنـْ

( وهذا يقتضي كل قاتل ومثل الصيدين أكثر  املذهب لقول هللا تعاىل )َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ
اآلدمي قال أمحد  يف كل مرٍة كضمان مال من مثل واحد وألنه ضمان ماٍل خيتلف ابختالفه فوجب

 روي عن عمر وغريه أهنم حكموا يف اخلطأ وفيما قتل ومل يسألوه هل كان قتل قبل هذا أو ال.
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الشيخ: والصحيح أن جزاء الصيد بتعدد املصيد حىت ولو كان بفعٍل واحد مثل أن يرمي فيصيب 
( وكما يلزم املثل يف  ىل قال )َفَجَزاٌء مِّْثلم َماعدة طيور فعليه لكل طرٍي جزاء ألن هللا تعا قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ

الصفة واهليئة يلزم املثل يف العدد وأما تكرار اللبس فإن كان لبس لعذٍر دام فال حرج أن يكرر مثل 
ر أن يلبس للربد يف أول النهار ويف وسط النهار ال برد فيعود ويلبس اإلزار والرداء مث يف آخر النها

تعدد الكفارة ألنه إمنا استباح لبس املخيط لسبب وهو الربد فكأن هذا حدث الربد فنقول البس وال ت
احملظور احنل يف حقه ومل يبَق عليه حمرماً هذا هو الضابط فيما يتكرر، اجلماع أيضاً لو جامع مث جامع 

 مث جامع فإنه يتكرر إال إذا كان مل يكفر عن األول.
 

 فصلٌ 



قبل التحلل األول فعليه بدنٌة ألن ذلك يروى عن ابن  وطئ احملرم يف الفرج يف احلج القارئ: وإذا
عباٍس رضي هللا عنه وسواٌء كان الفرج قباًل أو دبرا من آدمٍي أو هبيمٍة ألنه وطٌء يف فرج أشبه وطء 

لبدنة  اآلدمية وإن وطئت احملرمة مطاوعًة فعليها بدنة ألهنا أفسدت حجها ابجلماع فوجبت عليها ا
رمًة مطاوعًة فعلى كل واحٍد منهما بدنة ألن ابن عباٍس قال للمجامع اهد كالرجل وإن وطئ الرجل حم

انقة ولتهد انقة وألنه إفساد حج شخصني فأوجب بدنتني كالوطء من رجلني وعنه جيزئهما هدٌي 
وايتان إحدامها أن واحد ألنه مجاٌع واحٌد فأشبه ما لو أكرهها فإن وطئها انئمًة أو مكرهًة ففيها ر 

 واحٌد عليه دوهنا ألهنا معذورٌة فلم يلزمها كفارٌة كاملكرهة على الوطء يف الصيام الواجب هديٌ 
والثانية جيب هداين ألنه إفساد حج اثنني فعلى هذا يتحملها الرجل عنها ألن اإلفساد وجد منه 

 ألهنا وجبت لفساد حجتها. فكان موجبه عليه كما جتب عليه نفقة قضائها وحيتمل أن تكون عليها
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الشيخ: هذا األخري ثقيل صعب والصواب أهنا إذا وطئت انئمة أو مكرهة فال شيء عليها ألهنا 
أكثر من فدية  معذورة وال شيء على الرجل أيضاً ألنه مجاٌع واحد من شخٍص واحد فال يوجب

على القول الراجح ال يفسد ألنه عن ولكنه أيمث إذا أكرهها أو وطئها انئمة وهل يفسد حجها؟ ال 
 غري عمد.

القارئ: وحيتمل أن تكون عليها ألهنا وجبت لفساد حجها وإن وطئ يف العمرة أو وطئ يف احلج بعد 
 جب بدنًة كالقبلة.التحلل األول فعليه شاٌة ألنه فعل حمظور مل يفسد حجا فلم يو 

احملظورات فهو على التخيري بني الشاة  الشيخ: وعليه شاة وجيب أن نعلم أن كل ما أوجب شاًة من
 أو صيام ثالثة أايم أو إطعام ستة مساكني.

القارئ: ومىت وطئ احملرم دون الفرج أو قبل أو ملس لشهوة فلم ينزل فعليه شاٌة ألنه فعٌل حمرٌم 
أوجب ج فوجبت به الشاة كاحللق وإن أنزل فعليه بدنة ألنه استمتاٌع ابملباشرة ابإلحرام مل يفسد ابحل

الغسل فأوجب البدنة كالوطئ يف الفرج وإن نظر فلم ينزل فال شيء عليه وإن نظر فصرف بصره 
فأنزل فعليه شاة وإن كرر النظر حىت أنزل ففيه روايتان إحدامها شاٌة يروى ذلك عن ابن عباس وألنه 

ألنه إنزاٌل  اشرة فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره والثانية فيه بدنة اختارها اخلرقيليس مبب
 إبستمتاٍع فأوجب البدنة كاملباشرة.

الشيخ: والصواب أنه ال يوجب البدنة وأن البدنة ال جتب إال يف اجلماع قبل التحلل األول يف احلج 



ما أشبه ذلك فال يوجب البدنة هذا هو القول وأما اإلنزال ابملباشرة أو اجلماع فيما دون الفرج و 
 الراجح يف املسألة.

رر النظر فأنزل فينبغي أن جتب الشاة وأما إذا نظر مث صرف بصره فال شيء عليه ولو أنزل أما إذا ك
ألن إنزاله بعد صرف بصره ليس للنظر بل للتفكري يف املنظور والتفكري على القول الراجح ليس فيه 

 شيء.
هو كمن مل ن فكر فأنزل فال شيء عليه كما ذكران يف الصوم وإن أمذى يف هذه املواضع فالقارئ: وإ

 ينزل ألنه خارٌج ال يوجب الغسل أشبه البول.

(3/437) 

 

الشيخ: ويف هذا دليل على أن اإلمذاء يف الصوم ال يفسد الصوم كما هو الراجح والفقهاء قالوا إن 
على املين الختالفهما يف  اإلمذاء يفسد الصوم والصواب أنه ال يفسده وال ُيكن أن يقاس املذي

 واملاهية واألثر. احلكم ويف احلقيقة
 

 فصلٌ 
القارئ: ومن لزمته بدنٌة أجزأته بقرة ألن جابراً قال وهل هي إال من البدن وألهنا تقوم يف األضاحي 

 واهلدااي مقامها فكذا هنا وجيزؤه سبٌع من الغنم لذلك.
ذا يد فاستثىن جزاء الصيد وقال إن جزاء الصيد إالشيخ: لكن بعض أهل العلم قال يف غري جزاء الص

( وهذا القول ال شك  وجبت فيه بدنة مل جتزئ البقرة ألن هللا تعاىل قال )َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ
 أنه وجيه ألنه إذا ذبح بقرًة يف مقام البدنة مل يكن آتياً مبا يلزمه من وجوب املماثلة.

عة إذا رجع ألن ابن عمر وابن عباٍس د هدايً فعليه صيام ثالثة أايٍم يف احلج وسبالقارئ: وإن مل جي
وعبد هللا بن عمرٍو قالوا للواطئني اهداي هداي فإن مل جتدا فصوما ثالثة أايٍم يف احلج وسبعة إذا رجعتم 

البدنة وهم األصل يف ثبوت حكم الوطء وإليهم املرجع فيه فكذا يف بدله وقال بعض أصحابنا تقوم 
مل جيد صام عن كل مٍد يوماً قياساً على البدنة الواجبة يف فدية فيشرتي بقيمتها طعاماً يتصدق به فإن 

 النعامة.
الشيخ: هذا قياٌس مع الفارق والصواب أن من لزمته البدنة وقدر عليها فليفعل وإال فال شيء عليه 

 اب.وما روي عن هؤالء الصحابة الذين ذكروا فيحمل على االستحب
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 ابب جزاء الصيد
( القارئ: جيب ا دًا َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ جلزاء يف الصيد لقول هللا تعاىل )َوَمْن قـَتَـَلهم مِّْنكمْم ممتَـَعمِّّ

ما له مثٌل من النعم وهي هبيمة األنعام فيجب فيه مثله لآلية وهو نوعان الضرب األول وهو ضرابن 
ه واجتهادهم أحق أن يتبع فمن ذلك ما قضت الصحابة فيه فيجب فيه ما قضت ألنه حكم جمتهد في

الضبع قضى فيها عمر وابن عباٍس بكبش وقد روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى فيها بذلك 
 و داود وغريه وقال الرتمذي هو حديٌث حسٌن صحيح.رواه أب

حَيْكممم بِّهِّ َذَوا َعْدٍل مِّْنكمْم  الشيخ: قال هللا تبارك وتعاىل يف جزاء الصيد )َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ 
م فما قضت َهْدايً اَبلَِّغ اْلَكْعَبةِّ( وأول من يدخل يف هذا الوصف وهو العدالة الصحابة رضي هللا عنه

 به الصحابة ال جيوز العدول عنه أواًل ألهنم هم أعلم منا وأقرب إىل الصواب وأقوى أمانة.
جيتهد مل يقر قراٌر للناس لكان كل قوٍم أيتون يقول هذا ليس واثنياً أنه لو فتح الباب لكل واحٍد أن 

دول عنه ومن ذلك مثل هذا بل مثله كذا فتضطرب األمة فلهذا نقول ما قضت به الصحابة فال ع
الضبع فيها كبش وقضاء الصحابة أن يف الضبع كبشاً يدل على أهنا حالل وأهنا من الصيد وكذلك 

ا كما قاله اإلمام أمحد رمحه هللا إن النيب صلى هللا عليه وعلى آله النيب صلى هللا عليه وسلم قضى هب
 وسلم قضى فيها بكبش.

 زيد وابن عباس ومعاوية ببدنة.القارئ: والنعامة قضى فيها عثمان وعلي و 
 الشيخ: ألن أقرب ما يكون شبهاً به البدنة.

يه هبا والثانية فيه بدنة ألن أاب القارئ: ومحار الوحش فيه روايتان إحدامها فيه بقرة ألن عمر قضى ف
عبيدة وابن عباٍس قضيا فيه هبا وقضاء عمر أوىل ألنه أقرب إىل ما قضي به وعن ابن مسعوٍد أنه 

 يف بقرة الوحش ببقرة وقال ابن عباٍس يف األيل بقرة. قضى
الشيخ: على كل حال اآلن اختلف عمر وابن عباس وأبو عبيدة والصواب مع عمر ال شك ألنه 

 قرب.أ
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القارئ: وقال ابن عمر يف األروى بقرة وقضى عمر يف الظيب بشاة ويف الريبوع جبفرة وهي اليت هلا 
 أربعة أشهٍر من املعز.

 لتيتل واألروى كلها أنواع من الظباء.الشيخ: هذه كلها أنواع من الظباء اآليل وا
 جبدي.القارئ: ويف األرنب بعناق وهي أصغر من اجلفرة ويف الضب 

الشيخ: يف األرنب عناق مع أن األرنب أكرب بكثري من الريبوع ومع ذلك جزاؤه أقل من أجل املماثلة 
 فهي ليست من ابب التقومي بل من ابب املماثلة.

 تقضِّ فيه الصحابة فريجع فيه إىل قول عدلني من أهل اخلربة لقول هللا القارئ: والضرب الثاين ما مل
َوا َعْدٍل مِّْنكمْم( وجيوز أن يكون القاتل أحدمها لدخوله يف العموم وملا روى طارق بن تعاىل )حَيْكممم بِّهِّ ذَ 

ه إربد شهاب قال خرجنا حجاجاً فأوطأ منا رجل يقال له إربد ضباً ففزر ظهره فقدمنا إىل عمر فسأل
تك أن حتكم ومل فقال له احكم فيه اي إربد قال أنت خرٌي مين اي أمري املؤمنني وأعلم فقال عمر إمنا أمر 

آمرك أن تزكيين فقال إربد أرى فيه جداي قد مجع املاء والشجر فقال عمر فذلك فيه رواه سعيد بن 
 كالزكاة.منصور وألنه واجٌب حلق هللا فجاز أن يكون من وجب عليه أميناً فيه  

هِّ َذَوا َعْدٍل مِّْنكمْم( الشيخ: وقيل إنه ال يصح أن يكون حكماً إذا كان هو القاتل ألن هللا قال )حَيْكممم بِّ 
وقاتل الصيد يف اإلحرام ليس بعدل حىت يتوب وألنه متهم فيما جيب عليه والفرق بينه وبني الزكاة أن 

له فكان أخف وهذا األثر إن صح عن عمر هذا غرٌم منفصل وأما الزكاة فهو إخراج واجٍب يف ما
 ب هلل عز وجل فصح أن يكون حكما.فلعله لسبٍب رآه ألن هذه قضية عني فلعله رأى أن إربد ات

القارئ: ويف كبري الصيد كبرٌي مثله ويف صغريه صغرٌي مثله ويف كل واحٍد من الصحيح واملعيب مثله 
األنثى ابلذكر ففيه وجهان أحدمها ال جيزئ لذلك وإن فدى الذكر ابألنثى جاز ألهنا أفضل وإن فدى 

 واآلخر جيزئ ألن حلمه أوفر وهو املقصود.
 : ولكن األقرب أنه ال جيزئ الذكر عن األنثى ألن األنثى أطيب حلماً وأرق.الشيخ
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القارئ: وإن فدى أعور بعنٍي من أخرى جاز ألن املقصود منهما واحد وإن فدى معيباً مبعيٍب من 
 جنٍس آخر مل جيز ألهنما خمتلفان.

ال جيزيء أحدمها عن اآلخر مثل لو كان أعور وأعرج ف الشيخ: مثال معيب بعيٍب من جنس آخر
الختالف اجلنس وأما إذا كان أعرج بيد وأعرج برجل فالظاهر أن اجلنس واحد وأنه جيزئ هذا عن 



 هذا.
القارئ: وإن أتلف صيدًا ماخضاً ففيه قيمة مثله ماخضاً قاله القاضي ألن قيمته أكثر من مثله وقال 

 لآلية. أبو اخلطاب فيه مثله ماخض
اخلطاب أقرب إىل الصواب ولكن إذا مل جيد أبن وجد أنثى غري حامل ففي هذه الشيخ: وقول أيب 

 احلال خيرجها وخيرج الفرق بني احلامل واحلائل.
القارئ: وإن جىن على ماخٍض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها وإن خرج حياً مث مات 

 ضمنه مبثله.
ه ويف الصغر ويف الكرب ويف العيب والسالمة بقدر ة تكون يف اجلنس ويف الشبالشيخ: فصارت املماثل

 اإلمكان.
القارئ: والثاين ما ال مثل له وهو الطري وشبهه من صغار الصيد ففيه قيمته إال احلمام فإن فيه شاة 

در  ألن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباٍس قضوا يف محام احلرم بشاة واحلمام كل ما عب املاء وه
ام واجلوازل والقماري والرقاطي والدابسي والقطا ألن هذا كله محام وقال كاحلمام املعروف واليم

الكسائي كل مطوٍق محام فعلى هذا يكون احلجل محاما وعلى األول ليس حبمام وما كان أصغر من 
ن القياس احلمام ففيه قيمته ألنه ال مثل له وما كان أكرب منه ففيه وجهان أحدمها فيه قيمته أل

ع الطري تركناه يف احلمام لقضاء الصحابة ففي ما عداه يبقى على القياس والثاين فيه يقتضيها يف مجي
شاة ألن إجياهبا يف احلمام تنبيٌه إىل إجياهبا فيما هو أكرب منه وقد روي عن ابن عباٍس وجابٍر أهنما قاال 

ففي ضمانه  ففيه ما نقص فإن عاد فنبتيف احلجلة والقطا واحلبارى شاة شاة وإن نتف ريش طائٍر 
 وجهان كغصن الشجرة إذا نبت ويف بيض الصيد قيمته.
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الشيخ: فصارت الطيور كلها تضمن ابلقيمة إال احلمام لقضاء الصحابة وإال ما كان أكرب من احلمام 
ين يضمن ابلشاة ألن إجياب ففيه الوجهان الوجه األول أنه يضمن ابلقيمة ألنه ال مثل له والثا

هللا عنهم شاًة يف احلمامة يدل على أن ما فوقها من ابب أوىل والراجح أن مامل تقضِّ  الصحابة رضي
 فيه الصحابة من الطيور ففيه القيمة فقط.

 
 فصلٌ 



القارئ: ومن وجب عليه جزاء صيٍد فهو خمري بني إخراج املثل أو يقوم املثل ويشرتي بقيمته طعاما 
 تعاىل )َفَجَزاٌء مِّْثلم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ حَيْكممم بِّهِّ َذَوا ق به أو يصوم عن كل مٍد يوما لقول هللاويتصد

َياما( فأو للتخيري، وعنه  أهنا َعْدٍل مِّْنكمْم َهْدايً اَبلَِّغ اْلَكْعَبةِّ َأْو َكفَّارٌَة َطَعامم َمَساكِّنَي َأْو َعْدلم َذلَِّك صِّ
رة القتل وعنه ال إطعام يف اجلزاء وإمنا فإن مل جيد أطعم فإن مل جيد صام ككفا للرتتيب فيجب املثل

 ذكره ليعدل الصيام واملذهب األول ألنه ظاهر النص فال تعويل على ما خالفه.
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الشيخ: صحيح لكن هل يقوم املثل أو يقوم الصيد؟ املؤلف يقول إنه يقوم املثل وقيل إنه يقوم 
ولني وجه أما من قال يقوم قوم ولكٍل من القالصيد ألنه هو الذي حصل به العدوان وأما املثل فال ي

املثل فقال إن التقومي بدٌل عن األصل واألصل هو املثل وأما من قال إنه يقوم األصل يعين الصيد 
قال إن املثل إمنا جعله الشارع قيمًة للصيد فإذا مل أيخذ به اإلنسان فإنه يرجع إىل األصل وهي قيمة 

رًة تكون قيمة املثل أكثر أما إذا تساوت القيمتان فال ة الصيد أكثر واتالصيد وأايً كان اترًة يكون قيم
يظهر أثٌر للخالف لكن إذا اختلفت القيمتان أبن كان هذا الصيد اندر الوجود فأقول إن املسألة 
حمتملة هل يقوم املثل أو يقوم الصيد؟ ومل يظهر يل ترجيح يف هذا من زمان ولكن إذا قلنا إنه يقوم 

عام إذا مل خيرت املثل الطعام رمبا يكون كثريًا فإذا قدران أنه قوم املثل مبائيت ما يعادله من الطاملثل فب
رايل والصاع برايلني فيكون فيها مائة صاع أي أربعمائة مد فنقول هلذا الرجل صم أربعمائة يوم هذا 

( وأطلق سبحانه َعامم َمَساكِّنيَ عدل الطعام!! فالنفس يف قلق من هذا وهللا عز وجل يقول )َأْو َكفَّارٌَة طَ 
َياماً( أي ما يعادل إطعام املسكني صياماً وهي يف احلقيقة من املسائل اليت  وتعاىل )َأْو َعْدلم َذلَِّك صِّ

 حتتاج إىل حتريٍر اتم يف ابب املناسك.
 

 فصلٌ 
هنا كفارة قتٍل القارئ: وإن اشرتك مجاعٌة يف قتل صيٍد فعليهم جزاٌء واحد وعنه على كل واحٍد جزاء أل

شبهت كفارة قتل اآلدمي وعنه إن كفروا ابملال فجزاٌء واحد وإن كفروا ابلصيام فكفارات واألوىل أ
أوىل ألن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس وألنه بدٌل متلٌف يتجزأ فيقسم بدله بني املشرتكني  

 كالدايت وقيم املتلفات.



ام عشرة أايم ونصف جيرب النصف ن على كل واحد صيالشيخ: لكن يف الصيام إذا قدران أنه سيكو 
 وال بد ألن الصوم ال يصح إال يوماً كاماًل فيلزم كل واحد أن يصوم أحد عشر يوما.
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القارئ: وإن اشرتك حالٌل وحرام فال شيء على احلالل وهل يكمل اجلزاء على احلرام أو يكون 
 حكمه حكم املشارك احلرام فيه وجهان.

 : واألقرب أنه ليس عليه إال النصف ألن القتل حصل من فعلني.الشيخ
ا وجب ضمان القارئ: وإن جرح صيدًا ضمنه ويف ضمانه وجهان أحدمها يضمنه مبثله من مثله ألن م

 مجلته مبثله وجب يف بعضه مثله كاملكيالت.
ون فيه جزٌء الشيخ: وعلى هذا يكون معىن قوله جرح صيداً أي قطع منه عضوًا ألن اجلرح ال يك

متلف وهلذا قال يضمنه مبثله من مثله فإذا قطع يده مثالً وجب عليه يٌد من مثله أو أذنه وجب عليه 
 ليست هلا قيمة ولكن قد يكون هلا قيمة ابعتبار تقوُيها مع اجلملة.أذٌن من مثله وإن كانت األذن 

 ان إىل قيمته.القارئ: واآلخر جتب قيمة قدره من مثله ألن اجلزء يشق إخراجه فصر 
الشيخ: لكن هذا جياب عنه أبنه إذا شق إخراجه عجزان عن ضبط املماثلة فحيئٍذ يكون كالصيد 

 الذي ليس له مثل يرجع إىل القيمة.
لقارئ: وإن جرح صيدًا فأزال امتناعه فقتله حالٌل أو سبع فعلى احملرم جزاء مجيعه ألنه سبب تلفه ا

نقصه والباقي على الثاين وإن برئ وزال نقصه فال شيء فيه  وإن قتله حمرٌم آخر فعلى األول ما 
كالتالف وإن كاآلدمي وإن نقص فعليه نقصه وإن برئ غري ممتنٍع فعليه جزاء مجيعه ألنه عطله فصار  

 غاب ومل يعلم خربه فعليه نقصه ألنه املتيقن.
 

 فصلٌ 
ارات ألهنم سواٌء يف اإلحرام فوجب القارئ: والقارن واملفرد واملعتمر سواٌء يف جزاء الصيد وسائر الكف

 استواؤهم يف ذلك.
 

 فصلٌ 
لى هللا عليه وسلم القارئ: وصيد احلرم حراٌم على احلالل واحلرام ملا روى ابن عباٍس أن رسول هللا ص



قال )إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السماوات واألرض فهو حراٌم حبرمة هللا إىل يوم القيامة ال 
ال يعضد شوكها وال ينفر صيدها فقال العباس إال اإلذخر فإان جنلعه لبيوتنا وقبوران خيتلى خالهلا و 

 وحكمه يف اجلزاء حكم صيد اإلحرام.فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إال اإلذخر( متفٌق عليه 
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ت الشيخ: يف هذا احلديث دليٌل على عظمة حترمي هذا البيت وأن هللا حرمه يوم خلق السماوا
أنه قال )إن إبراهيم واألرض فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

حرم مكة( فنقول بلى لكن املراد بتحرمي إبراهيم مكة أنه أظهر حترمي مكة وبينه وإال فإن هذا البلد 
يث دليٌل على جواز حراٌم حبرمة هللا منذ خلق السماوات واألرض إىل أن تقوم الساعة ويف هذا احلد

 عليه وعلى آله وسلم ومل ينكر عليه وفيه مراجعة احلاكم وويل األمر ألن العباس راجع النيب صلى هللا
دليل على أن الفاضل قد يغيب عنه ما يظهر للمفضول مثل قول العباس إال اإلذخر فإنه لبيوهتم 

ب على اإلنسان الفاضل ما يتبني وغريه والنيب عليه الصالة والسالم يعلم هذا ال شك لكن قد يغي
ون اتصال يف املستثىن منه ألن العباس ذكر النيب صلى ملن دونه وفيه دليٌل على جواز االستثناء بد

هللا عليه وعلى آله وسلم بعد انتهاء اخلطبة وفيه دليل على أنه ال يشرتط يف االستثناء أن ينويه قبل 
ه وعلى آله وسلم مل ينوِّ ذلك وهذا والذي قبله هو الصحيح متام املستثىن منه ألن النيب صلى هللا علي

وإن مل ينوه إال بعد متام املستثىن منه وأنه جيوز ولو حصل فصل لكن بشرط أن  أن االستثناء جيوز
يكون الكالم واحدًا فإن استثىن بعد االنقطاع وبعد مفارقة اجمللس فإنه ال يصلح االستثناء بل ال بد 

سابقة حىت يصح االستثناء منها وفيه أيضاً يف هذا احلديث دليل على أن بعض من إعادة اجلملة ال
لناس قد يكون مفتاحاً للخري والتيسري وعلى العكس من ذلك من يكون سبباً للتضييق على الناس ا

وهلذا جاء يف احلديث )من أعظم الناس جرماً رجٌل سأل عن مسألٍة مل حيرمها هللا فحرمت من أجل 
نه إذا ه يكون بذلك سبباً للتضييق على الناس وفيه دليل على حرمة اآلدمي يف مكة ألمسألته( ألن

ثبتت هذه احلرمة لألشجار وهي مجاد وثبتت للصيد أيضاً فما ابلك ابإلنسان وفيه أيضاً دليل على 
 أنه ال جيوز قطع الشوك من الشجر يف مكة لقوله )وال يعضد شوكها( وما ال شوك
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ابب أوىل فإن قال قائل الناس يضطرون إىل طريق فيه أشجاٌر كثرية من الشوك فهل جيوز هلم فيه من 
إنه جيوز كما لو اضطر اإلنسان إىل أن يزيلوها عن الطريق اجلواب نعم إذا مل يكن هلم طريٌق إال هذا ف

بتت بفعل هللا أكل الصيد يف احلرم فإنه يقتله وأيكله فإن قال قائل إذا كانت الشجرة يف أرٍض يل ن
وأان أريد أن أبين هذه األرض نقول إذا كان ُيكنك أن تبين يف اجلانب الذي ليس فيه شجرة فافعل 

أو املكان صغريًا فالظاهر أن هذا من جنس وإن كان ال ُيكنك حبيث تكون األشجار منتشرة 
د وأعظم وإذا فرضنا االضطرار وأن له أن يقلعها ال يقال إن هلا حرمة ألننا نقول حرمة اآلدمي أوك

 مثاًل أن مجيع مكة مفروشة ابألشجار نقول ألهل مكة ال تبنوا هذا فيه صعوبة.
خرج به ما ينبته اآلدمي فإن ما يغرسه الشيخ: وأضاف يف احلديث )خالها(، )شوكها( هذا إىل مكة لي

واملراد اآلدمي كالنخل والعنب وما أشبهها ليس حبرام ألن هذا ينسب إىل مالكه الذي غرسه 
األشجار اليت نبتت بغري فعل اآلدمي كما أن القول الراجح أن اإلنسان إذا أدخل صيدًا إىل احلرم 

 فإنه ملكه حالل وال يلزمه إطالقه وله أن يذحبه.
لقارئ: وحكمه يف اجلزاء حكم صيد اإلحرام ألنه مثله يف التحرمي فكان مثله يف اجلزاء والسمك يف ا

وم قوله )ال ينفر صيدها( وألن حرمته مبحله ومها يف احملل سواء وعنه ال حيرم التحرمي كصيد الرب لعم
 ألنه ال حيرمه اإلحرام فلم حيرمه احلرم كالسباع وسائر احليواانت كلها.

خ: وهذه الرواية الثانية هي الصواب بال شك وأن صيد البحر يف احلرم ليس حراماً فلو فرض أن الشي
لَّ َلكمْم َصْيدم حبرية صارت يف احلرم وظهر  فيها أمساك فإن األمساك هذه حالل ألن هللا تعاىل يقول )أمحِّ

 كمْم َصْيدم اْلرَبِّّ َما دمْمتمْم حمرمماً(.اْلَبْحرِّ َوَطَعاممهم َمَتاعاً َلكمْم َولِّلسَّيَّارَةِّ َوحمرَِّم َعَليْ 
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فما حرمه اإلحرام من الصيد حرمه القارئ: وسائر احليواانت حكمها يف احلرم حكمها يف اإلحرام 
ل النيب صلى هللا عليه وسلم احلرم وما أبيح فيه من األهلي وغري املأكول مل حيرمه احلرم وهلذا قا

 )مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم( رواه مسلم، إال أن القمل ال حيرمه احلرم رواية واحدة.
 حيرم وأنه جيوز للمحرم أن يتفلى. الشيخ: وسبق لنا أن القمل القول الراجح فيه أنه ال

ا أو كبريا ألن حرمته حملله وهو القارئ: وجيب اجلزاء على كل قاتل يف احلرم مسلما كان أو كافرا صغري 
 اثبت ابلنسبة إىل كل قاتل.

الشيخ: فإذا قال قائل ليس الكافر مكلفا بشرائع اإلسالم حىت يسلم قلنا إن هذا من ابب ضمان 



 يه الكافر وغريه.اإلتالف ويستوي ف
ل والصيد يف فإن قال قائل كيف يقتل الكافر صيدا يف احلرم؟ فاجلواب ُيكن إما أن يقتله وهو يف احل

احلرم وإما أن يدخل معاندا وهو كافر فيدخل احلرم املهم أن املقصود التصوير فهل إذا قتل الكافر 
 ن ضماانً للمتلف.صيدا يف احلرم يلزم ابجلزاء؟ اجلواب نعم ال تعبداً هلل ولك

من الصيد وإن أحرم الكافر وقتل الصيد وهو حمرم؟ نقول ال يصح إحرامه وال جزاء عليه فيما قتل 
 إال أن يكون يف احلرم.

القارئ: ولو قتل حمرم صيدا حرميا لزمه جزاء واحد ألن املقتول واحد فكان جزاؤه واحدا كما لو 
 قتله حالل.

ا يف احلرم لزمه جزاءان ألنه اجتمع سببان للتحرمي كونه يف احلرم الشيخ: وقيل إذا قتل احملرم صيد
احد وهذا كما قيل يف القارن إنه إذا قتل صيدا لزمه جزاءان ألنه وكونه حمرما ولكن الراجح أنه جزاء و 

 جامع بني احلج والعمرة أي بني نسكني والصحيح أنه ال يلزمه إال جزاء واحد يف املسألتني مجيعا.
 

 فصل
رئ: ومن ملك صيدا يف احلل فأدخله احلرم لزمه رفع يده عنه وإرساله فإن تلف يف يده أو أتلفه القا

 ذحبه صار ميتا ألن احلرم سبب لتحرمي الصيد فحرم استدامة إمساكه كاإلحرام.ضمنه وإن 
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اسه عليه أن الشيخ: وسبق أن الصحيح أن له الدخول به وأنه ملكه والفرق بينه وبني اإلحرام الذي ق
احملرم ممنوع من أن يتملك  هذا ليس صيد حرم فهو مل يدخل يف التحرمي أصاًل وأما اإلحرام فإن

 الصيد وممنوع من أن تكون يده املشاهدة عليه.
 القارئ: وإن أمسكه يف احلرم فأخرجه إىل احلل لزمه إرساله كاحملرم إذا أمسك الصيد حىت حل.

 الشيخ: هذا صحيح.
 رمى من احلل صيدا يف احلرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على غصن يف القارئ: وإن

 احلرم أصله يف احلل ضمنه ألنه صيد حرمي معصوم مبحله.
 الشيخ: وإن قتله على غصن شجرة أصلها يف احلرم والغصن يف احلل فال شيء عليه.

قتل صيدا على غصن يف احلل أصله  القارئ: وإن رمى من احلرم صيدا يف احلل أو أرسل كلبه عليه أو



ل فلم يضمن كما لو كان قاتله يف احلل وقول النيب يف احلرم فال ضمان فيه ألنه صيد حل قاتله حال
صلى هللا عليه وسلم )ال ينفر صيدها( يدل مبنطوقه على حترُيه يف الصورة األوىل ومبفهومه على حله 

ن كاان مجيعا يف احلل فدخل السهم أو الكلب احلرم مث يف الثانية وعن أمحد فيهما مجيعاً روايتان فإ
 يضمن حبال ألن الصيد والصائد مجيعا يف احلل وإن رمى صيدا يف احلل خرج فقتل صيدا يف احلل مل

 فدخل السهم احلرم فقتل فيه صيدا ضمنه ألن العمد واخلطأ واحد يف الضمان.
حلل وهو أيضا يف احلل مث إن السهم طاش الشيخ: والصحيح أنه ال يضمن يعين أنه رمى صيدا يف ا

مان عليه ألن هللا اشرتط يف وجوب الضمان أن يكون وأصاب صيدا يف احلرم فالصحيح أنه ال ض
 متعمدا.

القارئ: وإن أرسل كلبه على صيد يف احلل فدخل فقتله يف احلرم أو قتل غريه ففيه روايتان إحدامها 
تياره فلم يضمن جنايته خبالف السهم والثانية إن كان ال يضمن ألن للكلب اختيارا وقد دخل ابخ

نه لتفريطه بتعرضه لالصطياد يف احلرم وإن كان بعيدا مل يضمن لعدم تفريطه الصيد قريبا من احلرم ضم
 وال يؤكل ألنه صيد حرمي وقال أبوبكر عليه الضمان بكل حال.
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 ب اختيارا.الشيخ: الصواب أنه ال يضمن لو دخل الكلب ألن للكل
 السائل: هل الصالة يف احلرم تعدل مائة ألف صالة يف احلل؟

ه الكعبة فقط ألنه روى مسلم يف صحيحه أن رسول هللا الشيخ: ال الصحيح أهنا يف املسجد الذي في
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال 

مسجد الكعبة لكن الصالة يف مساجد احلرم أفضل من الصالة يف  مسجد الكعبة( فنص على
ه وعلى آله وسلم نزل ابحلديبية يف جانب احلل مساجد احلل والدليل على هذا أن النيب صلى هللا علي

منها وكان يصلي يف احلرم فدل ذلك على أن الصالة يف احلرم أفضل من الصالة يف احلل لكن 
يف مسجد الكعبة ويدل لذلك أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم املضاعفة املخصوصة إمنا هي 

جد احلرام( ومن املعلوم أن الرحال ال تشد إىل مسجد قال )ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املس
 يف مكة غري مسجد الكعبة فالذي تضاعف فيه الصالة هو الذي تشد إليه الرحال.

رتيت أكثر من مخسني رايال يعطونك ورقة لسحب جائزة تكون السائل: هناك بعض احملالت إذا اش
 سيارة أو ما شابه ذلك هل هذا جيوز؟



تشرتي احلاجة إال ألجل الدخول يف املسابقة فهذا ال جيوز أو كان هذا احملل قد الشيخ: إذا كنت ال 
كان مثنها كالثمن رفع قيمة السلعة من أجل املسابقة فال جيوز أيضا أما إذا كنت حمتاجا إىل السلعة و 

ال يف بقية احملالت فإن ذلك ال أبس به ألنك يف هذه احلال إما أن تكون ساملا أو أن تكون غامنا ف
 يكون من امليسر.

السائل: وإذا اشرتيت نوعاً من البضاعة يعطونك بعض األشياء املصاحبة هلذه البضاعة هل هذا 
 جائز؟

 نسان إما ساملا وإما غامنا فال أبس.الشيخ: نعم هذا جائز أيضا ألنه إذا كان اإل
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السائل: مقدار األضحية يف البحرين حوايل مئتني وسبعني رايال لكنك تشهد األضحية ويف بنغالديش 
لى املواطنني نريد تنزيل واهلند وما شابه ذلك حوايل مائة ومخسني رايل لكن من ابب التسهيل ع

مائتني ومخسني رايال واجلمعية هلا احلق أن تنحر هذه إعالن حىت يكون مقدار األضحية حوايل 
 األضحية يف املكان املناسب هل هذا جيوز؟

(3/450) 

 

الشيخ: ال اي أخي هذا يف احلقيقة تعطيل هلذه الشعرية املقصود من األضحية التعبد هلل عز وجل 
ممَها َوال دَِّماؤمَها َوَلكِّْن يـََنالمهم التـَّْقَوى حلممو بسفك دمها هذا هو األصل كما قال هللا تعاىل )َلْن يـََناَل اَّللََّ 

مِّْنكمْم( وليس املقصود جمرد انتفاع الفقري ابللحم فمجرد الذبح قربة فال أرى لكم أن تفتحوا هذا 
الباب دعوا الناس يضحون يف بيوهتم ويظهرون شعائر اإلسالم يف البيوت ويعرف أن هذا عيد أضحى 

وشرب وذكر هلل عز وجل فدعوا هذا وحذروا منه أيضا حىت ال تتعطل  م أكلوأن أايم التشريق أاي
الشعرية ألن أكثر الناس اآلن كما تعرف عندهم كسل وإذا أتى هللا بقوم أيخذون منه الدراهم خيرجها 
من جيبه ويذهب إىل بنغالديش أو غريها من البالد ويذبح هناك على أننا ال ندري ماالذي يذبح وال 

ح وال ندري كيف تفرق وال ندري هل تذبح يف الوقت أو بعده كل هذه االحتماالت الذابندري من 
واردة كيف نذهب يف هذه الشعرية إىل مثل هذه املخاطر لو أن الناس انكبوا على هذا بقيت البالد 

َها َوَأطْ  نـْ ا اْلَبائِّس( فبدأ عِّممو بال شعرية أضحية مع أن هللا قال )َفَصلِّّ لَِّربَِّّك َواحْنَْر( وقال )َفكملموا مِّ



ابألكل ومىت أيكل اإلنسان إذا كان هو يف البحرين أو يف اململكة السعودية وتذبح أضحيته يف 
بنغالديش أو يف غريها من البالد اإلسالمية ومن أراد أن ينفع إخوانه وهو صادق فلينفعهم بدراهم 

َها َصَوافَّ فَإَِّذا َوَجَبْت اذْكم وليتقرب إىل هللا تعاىل بذبح أضحيته يذكر اسم هللا عليها )فَ  رموا اْسَم اَّللَِّّ َعَليـْ
َها َوَأْطعِّمموا اْلَقانَِّع َواْلممْعرَتَّ ) َا َفكملموا مِّنـْ ( َولِّكملِّّ أممٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسكاً لَِّيْذكمرموا اْسَم اَّللَِّّ َعَلى َما 36جمنموهبم

( ما قال أل ن ينتفع الفقراء )لَِّيْذكمرموا اْسَم اَّللَِّّ َعَلى َما َرزَقـَهمْم مِّْن هبِّيَمةِّ جل أَرزَقـَهمْم مِّْن هبِّيَمةِّ اأْلَنـَْعامِّ
َها َوَأْطعِّمموا اْلَبائَِّس اْلَفقِّرَي( فمع األسف34اأْلَنـَْعامِّ ) نـْ  ( َفكملموا مِّ
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تفاع مادي أن كثريًا من الناس اآلن صاروا يظنون أن الواجبات املالية اليت أوجبها هللا ما هي إال ان
ثال أو ذبح العقيقة أو إخراج صدقة فقط وال يشعرون ابلتقرب إىل هللا والتعبد له بذبح األضاحي م

 الفطر يف مكاهنم وهذا غلط وسفه.
 السائل: اي شيخ هل ترون عدم جواز إخراج األضحية إىل خارج البلد؟
عليه الصالة والسالم إذا كان الشيخ: أان أرى أهنا ال تصح مبعىن أهنا ليست أضحية كما ضحى النيب 

دينة وذبح أضحيته بيده ومسى وكرب هذه هي السنة وهلذا رسول هللا عليه الصالة والسالم ضحى يف امل
 ملا أراد اهلدي بعث هدايً إىل مكة لكن يف األضاحي ما بعثها إىل مكة ضحى هبا يف املدينة.

ال وبنغالديش ال يذوقون اللحم وال مرة يف السائل: هناك من خيربان أن من إخواننا يف اهلند والنيب
 السنة؟

 أضحيتك اليت تشرتيها مبئتني وسبعني رايل مثال أضف مائة رايل وأرسل الشيخ: اي أخي أضف إىل
 املائة رايل إىل النيباليني والبنغالديشيني وغريهم واشرتوا هلم حلما هناك.

ىل نقطة تبعد من مكة قدر بعد امليقات السائل: هل احملاذاة للمواقيت تكون أبن يصل اإلنسان إ
قطة على خط يصل بني ميقاتني أصليني؟ أم أن يصل اإلنسان إىل األصلي؟ أم أن يصل اإلنسان إىل ن

 أقرب نقطة يف امليقات من امليقات األصلي يف طريقه إىل مكة؟
ليه يومان على مكة الشيخ: اجلواب إذا كان أقرب املواقيت إليه يبعد عن مكة يومني مثاًل فإذا بقي ع

 ب املواقيت إليه.أحرم أي على قدر املسافة لكن ال بد أن ينظر إىل أقر 
القارئ: وإن جرحه يف احلل فدخل يف احلرم فمات فيه مل يضمنه وحل أكله ألنه ذحبه يف احلل وإن 

 وقف صيد يف احلرم واحلل فقتله ضمنه تغليباً للتحرمي.



ة ألنه كيف يتصور أن يعلم اإلنسان أن مقدم هذا الصيد يف الشيخ: هذه املسائل تكاد تكون فرضي
يف احلل يعين ما هناك حد فاصل كحد السيف لكن العلماء رمحهم هللا يذكرون مثل احلرم ومؤخره 

 هذه املسائل اليت قد ال تقع ألجل التمرين.
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 ها ألنه أتلفها يف احلرم.القارئ: وإن أمسك طائرا يف احلل فهلك فراخه يف احلرم ضمن الفراخ وحد
ر يف وقت فراخها ألن هذا الشيخ: هذه اجلملة تدلنا على أنه ال ينبغي لإلنسان أن يصيد الطيو 

يقتضي هالك الفراخ لكننا ال نقول إنه حرام ألنه مل يقصد أن يهلك الفرخ وهلذا ترمى املدن والقرى 
سبق لنا أن الرسول عليه الصالة والسالم ابملنجنيق وإن قتلت من ال جيوز قتله ألن هذا غري مراد و 
ت أو طيور وما أشبه ذلك ألن هذا غري حرق خنيل بين النضري مع أنه قد يكون يف النخيل حشرا

 مقصود.
القارئ: وإن أمسك الطائر يف احلرم فهلك الفراخ يف احلل ضمن الطائر وحكم الفراخ حكم ما لو 

ك بسبب كان منه يف احلرم وإن نفر صيدا حرميا رمى من احلرم صيدا يف احلل ألن صيد احلل هل
 ألنه هلك بتنفريه املنهي عنه. فهلك يف نفوره بسبع أو غريه يف حل أو حرم ضمنه

الشيخ: لكن لو قال قائل هذا خيالف القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على املباشر 
و نفر صيدا يف احلرم فأكله السبع نقول واجلواب عنه أن نقول املباشر ال ُيكن إحالة الضمان عليه ه

 باشر الذي هو السبع.الضمان على املنفر ألنه ال متكن إحالة الضمان على امل
القارئ: وإن سكن من نفوره مث هلك مل يضمنه ألن هالكه بغري سببه وقد روي عن عمر رضي هللا 

ليه فأطاره فانتهزته حية فقال عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه محام فخاف أن يبول ع
 بشاة.أان أطرته فسأل من معه فحكم عليه عثمان وانفع بن عبد احلارث 

 الشيخ: هذا األثر يف نفسي منه شيء أوال أن احلمام ال يبول وإمنا يزرط وهلذا يقال زرط احلمام.
االحتياط وأما  واثنيا أن عمر رضي هللا عنه قال إين أطرته يعين فضمنه وهذا قد يكون على سبيل
ى الرداء وهل على سبيل الوجوب فليس بظاهر ألن هذا إمنا أطاره لدفع أذاه وخوفه من أن يتأذ

 نقول إن اإلنسان إذا أراد أن يتخلص من أذى أحد فعليه الضمان؟ هذا بعيد.
 

 فصل
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رعه اإلنسان ألنه  القارئ: وحيرم قلع شجر احلرم وحشيشه كله حلديث ابن عباس )إال اإلذخر( وما ز 
 كاحليوان األهلي.

ستثناء على العموم ما ذكره بعض العلماء الشيخ: قوله )إال اإلذخر( وجه االستدالل هبذا اال
األصوليني أنه قال االستثناء معيار العموم وهذا صحيح ألن االستثناء يدل أن احلكم يشمل ما سوى 

ول املؤلف شجر احلرم وحشيشه حيث إن املراد املستثىن فيكون يف ذلك دليل على العموم وانتبه لق
ضاف إىل احلرم فأما شجراآلدمي الذي زرعه وحشيشه بذلك الشجر املضاف إىل احلرم واحلشيش امل

فال حيرم وهلذا قال املؤلف وما زرعه إنسان وقوله ألنه كاحليوان األهلي هذا يف احلقيقة تعليل عليل بل 
 لفظ النص ألن لفظ النص أضيف احلشيش والشجر إىل احلرم نقول إن ما زرعه اإلنسان مل يدخل يف

 مل يدخل أصال.فال حيتاج إىل استثناء ألنه 
القارئ: وإن غرس شجرة فقال أبو اخلطاب له قلعها ألنه أنبته اآلدميون فأشبه الزرع وإن أخذه من 

لقوله عليه الصالة  احلرم فغرسه مل يبح قلعه ألنه حرمي وحيتمل كالم اخلرقي حترمي قلع الشجر كله
 والسالم )وال يعضد شجرها(.

ذي ذكر املؤلف أنه حيتمل ضعيف جدا والصواب كالم أيب الشيخ: لكن كالم اخلرقي رمحه هللا ال
 اخلطاب بال شك أن الشجر إذا غرسه اآلدمي فهو ملكه يتصرف فيه مبا شاء وكذلك الزرع.

شوك والعوسج ألنه مبنزلة السباع يف احليوان القارئ: وذكر القاضي وأبو اخلطاب أنه يباح قطع ال
 تباعه أوىل.واحلديث صريح يف أنه )ال يعضد شوكها( وا

الشيخ: أوىل هنا مبعىن أوجب وال شك أنه أوجب إذا كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم نص 
صريح  على الشوك قال )اليعضد شوكها( فكيف جيوز أن نقول جيوز قطع الشوك هذا خمالفة لنص

 ومعلوم أن القياس يف مقابلة النص فاسد االعتبار.
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القارئ: وال أبس بقطع ما يبس ألنه مبنزلة امليت وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من 
غريه االنتفاع به يف ظاهر كالم الشجر والعيدان بغري فعل اآلدمي لذلك وما قطعه آدمي مل يبح له وال ل



طع حمرم حلرمة احلرم فأشبه ذبح الصيد وال جيوز أخذ ورق الشجر األخضر ألن يف بعض أمحد ألنه ق
 األلفاظ )وال خيبط شجرها( وألنه يضر ابلشجر أشبه نتف ريش الطري.

 
 فصل

ملا روي عن ابن القارئ: وجيب اجلزاء يف ذلك فيجب يف الشجرة الكبرية بقرة ويف الصغرية شاة 
ة ويف اجلزلة شاة والدوحة الكبرية واجلزلة الصغرية وإن قطع غصنا ضمنه  عباس أنه قال يف الدوحة بقر 

كأعضاء احليوان فإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان؟ على وجهني أحدمها ال يضمنه كشعر 
اد صيدا لزمه إرساله اآلدمي والثاين يضمنه ألنه أتلفه وإن قلع شجرة لزمه ردها إىل موضعها كمن ص

ا ألنه أتلفها وإن نبتت كما كانت مل يضمنها كالصيد إذا أرسله وإن فإن أعادها فيبست ضمنه
 نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء.

الشيخ: يف هذا الفصل بني املؤلف رمحه هللا اجلزاء يف شجر احلرم والصحيح أنه ال جزاء فيه ألن 
نه فإنه حيمل على آله وسلم وما روي عن ابن عباس فإن صح عذلك مل يرد عن النيب صلى هللا عليه و 

على أن هذا من ابب التعزير والتعزير ابملال جائز على القول الراجح ويدل لعدم الوجوب أن األصل 
براءة الذمة وأن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملا ذكر حترمي قلع الشجر وقطعه مل يبني للناس 

أيكله اآلدمي ويتنعم به والنفس قاس على احليوان ألن احليوان ذو روح مأكول جزاًء وال يصح أن ي
 تدعو إليه فجعل اجلزاء ليكون ذلك أبلغ يف الردع عن انتهاك الصيد فالقياس قياس مع الفارق.

 السائل: قطع اإلذخر لغري حاجة هل جيوز؟
 ه وسلم إمنا أجازه للحاجة.الشيخ: هذا سؤال مهم الظاهر أنه ال جيوز ألن النيب صلى هللا علي

 رعه البلدية يف الشوارع كحكم ما يزرعه اآلدمي لنفسه.فائدة: حكم ماتز 
 

 فصل
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القارئ: وحيرم قطع حشيش احلرم لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال خيتلى خالها( ويضمنه بقيمته  
 هني.كما يضمن صغار الصيد بقيمته وإن استخلف، فهل يسقط الضمان؟ على وج

شيش احلرم واستدل لذلك بقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله الشيخ: يقول رمحه هللا وحيرم قطع ح



وسلم )ال خيتلى خالها( وهذا حق واحلكمة من حترمي قطع األشجار واحلشائش أتكيد األمان يف هذا 
آدمية حمرتمة  املكان ألنه إذا كانت األشجار واحلشائش حمرتمة يف هذا املكان والصيود وهي غري

كمة من ذلك أتكيد التحرمي وأتكيد األمان يف هذا املكان وأما قوله فاآلدمي من ابب أوىل فاحل
ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد فقد قدمنا أن القول الراجح أنه ال ضمان يف شجراحلرم 

ظر فقد مر علينا وحشيشه لعدم وجود الدليل يف ذلك وأما قوله كما يضمن صغار الصيد فهذا فيه ن
 يضمن مبثله ولو قال كبيض الصيد ألنه ال مثل له لكان أقرب مع أن يف جزاء الصيد أن الصغري

االختالف بني احلشيش وبني الصيد ظاهر ألن الصيد وردت الشريعة جبزائه وأما احلشيش والشجر 
 فلم ترد.

فأشبه قطع اإلذخر والثاين حيرم  القارئ: ويف إابحة رعيه وجهان أحدمها يباح ألن احلاجة تدعو إليه
 بب إىل إتالفه كإرسال الكلب على الصيد.ألنه تس

الشيخ: هذا قياس يف مقابلة النص وقياس ال يصح هل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومعه 
مائة من اإلبل ومعه راحلته والصحابة معهم رواحلهم هل كمموا أفواهها؟ أبدا وهلذا ال حاجة إىل هذا 

ه ثبت أن رسول هللا رخص للرعاة أن يدعوا الرمي أايم لقياس بل نقول إن الرعي ال أبس به بل إنا
التشريق بل يرمون يوما ويرتكون يوماً إذًا ال شك يف جواز الرعي وسواء رعت البهيمة بنفسها أو 

 أرسلها ترعى ال فرق يف هذا.
 القارئ: وتباح الكمأة ألنه ال أصل هلا فأشبهت الثمرة.

راد كل أنواع الكمأة سواء كانت كمأة أو عساقل أو بنات الشيخ: الكمأة هي الفقع وقوله الكمأة امل
 األوبر ألهنا ثالثة أصناف وإليها يشري الشاعر بقوله:
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 ولقد جنيتك أكمًأ وعساقاًل ... ولقد هنيتك عن بنات األوبر
 فاملهم أن الكمأة ال أبس هبا فإذا وجدت كمأة يف احلرم فال أبس أن أتخذها.

يش قد مأل األرض واحتجت إىل وضع الفراش على هذا احلشيش ومن ا كان احلشإذا قال قائل إذ
املعلوم أنه إذا وضع عليه الفراش فسوف يتكسر ويذبل وييبس فهل جيوز يل ذلك؟ نعم جيوز وال 

شك يف هذا ألن ذلك ال ُيكن التحرز منه إطالقا، وهل يضمن؟ إذا قلنا ابجلواز فعلى قول من يرى 
تلفه ملصلحة نفسه فهو كالرأس إذا حلقه ملصلحة نفسه ولكن كما منه ألنه أأن فيه الضمان يض



 علمتم أن القول الراجح أنه ال ضمان يف احلشيش والشجر.
 

 فصل
القارئ: ويكره إخراج تراب احلرم وحصاه ملا روي عن ابن عمر وابن عباس أهنما كرهاه وال يكره 

 ه الثمرة.إخراج ماء زمزم ألنه يستخلف ويعد لإلتالف فأشب
الشيخ: والصحيح أنه ال يكره إخراج احلصى فإن صح ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي هللا 
عنهما فلعلهما خافا من أن يكون هناك غلو يف هذه احلصاة وتعلق هبا وأما إذا كان أمرا عاداي فال  

 نه.مكان امتهاكراهة ألن احلصى نفسه ليس له حرمة حىت نقول إنه أخرجه من مكان احرتامه إىل 
 

 فصل
القارئ: وحيرم صيد مدينة النيب صلى هللا عليه وسلم وشجرها ملا روى أنس أن النيب صلى هللا عليه 

وسلم أشرف على املدينة فقال )اللهم إين أحرم ما بني جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة( ويف لفظ )وال 
دخوله بغري إحرام فأشبه موضع جيوز يقطع شجرها( متفق عليه. وال جزاء يف صيدها وشجرها ألنه 

 صيد وج.
الشيخ: هذا التعليل يسمونه تعليل اللقب ليس له أتثري يف الواقع )ألنه موضع جيوز دخوله بال إحرام 

فلم يكن يف صيده جزاء كوادي وج( لكن للقائل أن يعكس فيقول فيه اجلزاء ألنه صيد حمرم وقد 
مكة( فجعل حترمي املدينة كتحرمي مكة وعلى هذا  رم إبراهيمقال النيب صلى هللا عليه وسلم )مثلما ح

 يكون يف صيدها اجلزاء وفيه خالف يذكره املؤلف رمحه هللا.
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القارئ: وألن اإلجياب من الشارع ومل يرد به وعنه فيه اجلزاء وهو سلب القاتل آلخذه ملا روي أن 
فلما رجع سعد جاء أهل أو خيبطه فسلبه  سعدًا ركب إىل قصره ابلعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا

العبد فكلموه أن يرد عليهم فقال معاذ هللا أن أرد شيئا نفلنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأىب أن 
يرد عليهم رواه مسلم ويف لفظ قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم هذا احلرم وقال من وجد 

 اود.أحدا يصيد منه فليسلبه رواه أبو د
رواية عن أمحد رمحه هللا أن فيه اجلزاء وهو سلب القاتل ولعل هذا وهللا أعلم من ابب الشيخ: وهي 



 التعزير وليس من ابب الواجب.
القارئ: وحد حرمها ما بني البتيها بريد يف بريد وقال أمحد هكذا فسر أنس بن مالك وقد روى أبو 

 رام( متفق عليه.ما بني البتيها حهريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )
الشيخ: وقد ورد حتديد ذلك بقوله عليه الصالة والسالم )ما بني عري إىل ثور( وعري جبل معروف يف 

املدينة وال يزال حىت اآلن هبذا اإلسم وثور قيل أنه جبل صغري وراء أحد وهذه املسافة كما قال 
 سخ ثالثة أميال.املؤلف بريد يف بريد والربيد أربعة فراسخ والفر 

 السائل: هل جيوز قطع السدر يف احلرم للحاجة قياساً على اإلذخر؟
الشيخ: إذا عمت احلاجة يف ذلك فال أبس أما احلاجة اخلاصة فقد يقال إنه جيوز وقد يقال ال جيوز 

اضطر ألن قطعه متحقق املضرة وهي خمالفة الشرع واالنتفاع به يف الدواء قد يفيد وقد ال يفيد أما لو 
فيسلم من املوت فهذا ال شك أنه جائز يعين لو أن إنساان جائعاً ووجد شجراً له أوراق إليه ليأكل 

 وهو حمتاج إىل أكل هذه األوراق وإن مل يفعل هلك فحينئذ نقول ال أبس للضرورة.
 

 فصلٌ 
يب صلى القارئ: ويفارق حرم مكة يف أن من أدخل إليها صيدا من خارج فله إمساكه وذحبه ألن الن

وسلم كان يقول )اي أاب عمري ما فعل النغري( متفق عليه وهو طائر كان يلعب به فلم ينكر  هللا عليه
 عليهم إمساكه.
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الشيخ: سبق أن القول الراجح أنه جيوز إدخال الصيد إىل حرم مكة وهو ملك لصاحبه ال يلزمه 
حرم مكة ودخل حرم مكة  لو اصطاد أرنبا خارجإطالقه وجيوز له ذحبه وعلى هذا فال فرق يعين مثاًل 

فهي له ُيسكها ويذحبها وأيكلها وكذلك يف اجلراد لو أنه أمسك جرادا يف خارج احلرم ومأل األكياس 
منه فلما دخل احلرم فعلى املذهب جيب عليه أن يفك أفواهها ويطري اجلراد ولكن هذا اجلراد ملكه 

ن الصحيح إذا دخل احلرم ومعه صيد يه به ألنه ملكه ولكلو أن أحدًا أمسكه خارج احلرم رجع عل
فالصحيح أنه ملكه ُيسكه وال حرج عليه وعلى هذا فال فرق بني مكة وبني املدينة وأما ما ذكره عن 

النغري فهذا طائر صغري مع شخص صغري يلعب به وكان قد فرح به فرحا كثريا فمات فاغتم الصيب 
 عمري ما فعل النغري( فاستدل به العلماء على ُيازحه يقول )اي أاب فكان النيب عليه الصالة والسالم



فوائد كثرية منها جواز تكنية الصغري ألنه كناه فقال اي أاب عمري ومنها مداعبة الصبيان ومنها جواز 
تسليط الصيب على الطيور يعين لو أمسكنا عصفورًا وأعطيناه الصيب فال أبس لكن إذا شاهدانه 

 .يعذبه ال منكنه
أيخذ من شجرها ما تدعو احلاجة إليه للمساند والوسائد والرحل ومن حشيشها ما القارئ: وجيوز أن 

تدعو احلاجة إليه للعلف ملا روى جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا حرم املدينة قالوا اي 
ا فقال رسول هللا إان أصحاب عمل وأصحاب نضح وإان ال نستطيع أرضا غري أرضنا فرخص لن

لوسادة والعارضة واملسند فأما غري ذلك فال يعضد وال خيبط منها شيء( رواه اإلمام القائمتان وا
 أمحد.

الشيخ: ولقائل أن يقول ليس هذا بفرق ألن النيب صلى عليه وسلم استثىن من حرم مكة ما حيتاج 
م س أصحاب زرع وحرث فهالناس إليه كاإلذخر وعلى هذا فيكون استثناء ما ذكر يف املدينة ألن النا

 حمتاجون هلذه األشياء وعليه فال يكون هناك فرق بني شجر مكة وشجر املدينة.
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القارئ: فأما صيد وج وشجره وهو واد من أودية الطائف فحالل ألن األصل احلل وقد روي فيه 
 حديث ضعفه أمحد وذكره اخلالل يف كتاب العلل.

اآلن بوادي وج وهو واد كبري وقد ورد فيه حديث أن الرسول  الشيخ: هذا الوادي معروف حىت
صلى هللا عليه وسلم حرمه ولكن احلديث ضعيف وعلى تقدير صحته فإنه حيمل على أنه حرمه أي 
محاه كما كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حيمي بعض األراضي إلبل الصدقة وإبل اجلهاد 

 وما أشبه ذلك.
هناك حرم يف األرض إال حرمان حرم مكة وحرم املدينة ويكون يف قول بعض  ونوعلى هذا فال يك

الناس إن املسجد األقصى اثلث احلرمني يكون فيه نظر وذلك ألنه يوهم أنه حرم وإن كان من حيث 
اللغة ال يوهم ألنه قال اثلث احلرمني ومل يقل اثلث احملرمات فاإلضافة إىل احلرمني لكن البعد عن 

 حسن فيقال اثلث املساجد اليت تشد إليها الرحال وهذا يكون مطابقا متاما للحديث.أ االشتباه
 السائل: قول بعضهم احلرم اجلامعي وحنوه هل جيوز ذلك؟

الشيخ: هذا حرم لغوي ال شرعي مثل قول الفقهاء حرمي البئر كذا وكذا فهو حرم لغوي لكن إن كان 
لظاهر اآلن أنه صار عرفا اصطالحيا حرم اجلامعة ا خيشى أن يشتبه على بعض الناس فليتجنب لكن



 يعين ما ضمه سورها.
 السائل: اآلن ايشيخ دخلت األشهر احلرم فهل للصبيان وحنوهم صيد العصافري؟

الشيخ: الطيور وخصوصا العصافري اآلن الظاهر أهنا ما تصاد ألهنا بدأت تفرخ هذا وقت فراخها أما 
د بل إن العلماء اختلفوا هل حيرم فيها القتال أو ال؟ أكثر العلماء صياألشهر احلرم فال ُيتنع فيها ال

على أن حترمي القتال منسوخ يف األشهر احلرم والصحيح أنه ليس مبنسوخ وأنه ال جيوز إبتداء الكفار 
ابملقاتلة يف األشهر احلرم وجيوز قتال الدفاع وجيوز استمرار القتال السابق عن األشهر كما يف قصة 

 طائف فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم قاتلهم يف ذي القعدة.القتال 
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مسألة: حرم املدينة أخف من جهة أن حرم مكة جممع عليه ومن جهة أن حرم مكة يشرع لقاصده 
ينة ففيها خالف بني اإلحرام ومن جهة أن حرم مكة فيه بيت هللا عز وجل وقبلة املسلمني أما املد

 هل هي حرم أو غري حرم ولكن الصحيح أهنا حرم.علماء السلف واخللف 
السائل: الذي يسافر مبفرده ابلطائرة يف هذه األايم فهل ينطبق عليه احلديث )املسافر شيطان( علماً 

 أبن الطائرة مزدمحة ابلناس؟
ل، حنن اآلن نرى أن املسافر يف سيارته الشيخ: ال، كم يف الطائرة من راكب؟ أقول هذه ما فيها إشكا

 اخلطوط املعمورة ليس منفردا يعين مثال عندان اآلن طريق الرايض القصيم لو ذهب اإلنسان وحده يف
 يف سيارته فهو غري مسافر وحده ألن اخلط مملوء فهو كالذي يسري وحده بسيارته يف داخل البلد.

املسؤول مبلغ من املال يف بنك ربوي عندما أيمر  السائل: أحسن هللا إليكم شيخنا ما حكم إيداع
 بذلك؟

الشيخ: املوظفون ليس عليهم ذنب إذا أحيلوا على البنوك والذنب على من أودع يف البنوك هذا إن  
كان يف ذلك ذنب ألن اإليداع يف البنوك إن كانت ال تتعامل إال ابلراب مائة ابملائة فاإليداع فيها حرام 

ك موارد أخري غري الراب كاملقاوالت ماله سيذهب يف الراب أما إذا كان للبنو  ألن املودع يعلم أن
 والتجارات وما أشبه ذلك فاإليداع فيها ليس مبحرم لكن تركها أوىل.

السائل: أحسن هللا إليكم اي شيخنا هل جيوز لشخص حيج جماان لكونه عامال أو حنوه أن حيج عن 
 دل لنفسه؟غريه حجة بدل ويستفيد من مال حجة الب

املال فال أبس وإال فال جيوز إال إذا كان ذهابه مع هذه احلملة يعمل  الشيخ: نعم إذا وافق من أعطاه



يعين مبعىن أهنم أسقطوا عنه النفقة واألجرة من أجل عمله فهنا ال أبس بذلك ألن أهل احلملة يف هذا 
 احلال لن ُينوا عليه.

 
 فصل

(3/461) 

 

ساكني احلرم لقول هللا تعاىل القارئ: وما وجب من اهلدي واإلطعام جزاء للصيد لزم إيصاله إىل م
فأشبه اهلدي ودم فدية األذى خيتص )َهْدايً اَبلَِّغ اْلَكْعَبةِّ( وكذلك دم التمتع والقران ألنه نسك 

ابملكان الذي وجب سببه فيه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر كعب بن عجرة ابلذبح واإلطعام 
رضي هللا عنه حني حلق رأس احلسني ابلسقباء ويف ابحلديبية ومل أيمر إبيصاله إىل احلرم وحنر علي 

ا وجب بفعل حمظور فيه روايتان إحدامها حمله معناه ما وجب بلبس أو طيب أو حنوه وقال القاضي م
حيث وجد سببه كفدية األذى واإلحصار والثانية حمله احلرم لقول هللا تعاىل )مثمَّ حمِّلَُّها إِّىَل اْلبَـْيتِّ 

( وقال اب ن عقيل إن فعل احملظور لعذر يبيحه فمحل هديه موضع فعله وإن فعل لغري عذر اْلَعتِّيقِّ
احملصر فمحل حنره حمل حصره ملا روى ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه فمحله احلرم وأما هدي 

وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبني البيت فنحر هديه وحلق رأسه ابحلديبية روى 
بني احلديبية واحلرم حنو ثالثة أميال وألنه جاز التحلل يف غري موضعه للحصر فيجوز البخاري حنوه و 
موضع النحر وعن أمحد ال جيوز حنره إال يف احلرم لقول هللا تعاىل )َهْدايً اَبلَِّغ اْلَكْعَبةِّ( النحر يف غري 

نئذ وأما الصيام كله فعلى هذا يبعثه إىل احلرم ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حي
 فيجزئه بكل مكان ألنه ال نفع فيه ألهل املكان فلم خيتص ابملكان كرمضان.

 شيخ: هذه القطعة تفيد أن الدماء الواجبة تنقسم إىل ثالثة أقسام:ال
األول ما جيب أن يكون يف احلرم وهو جزاء الصيد ودم املتعة والقران وكل دم وجب لرتك واجب 

 احلرم أي داخل حدود احلرم سواء يف مكة أو يف مىن أو يف مزدلفة أو يف فهذا جيب أن يكون يف
 أن يكون داخل حدود احلرم.غريها من األمكنة املهم 
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والثاين ما يكون حيث وجد سببه وهو دم احلصار إذا أحصر اإلنسان أي منع من الوصول إىل مكة 
وعلى آله وصحبه  أن النيب صلى هللا عليهفإنه يذبح هدي اإلحصار حيث كان حصره ودليل ذلك 

وسلم حنر هديه يف احلديبية حيث حصر ومل يرد عن النيب عليه الصالة والسالم أنه كان يدخل اهلدي 
إىل داخل احلرم بل حنره يف مكانه ومعلوم أن احلديبية بعضها من احلل وبعضها من احلرم وهلذا كان 

  اجلانب احلرمي منها.انزال يف احلل ويصلي يف رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
الثالث ما وجب لفعل حمظور كحلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك غري جزاء الصيد فهذا على 

املذهب خيري بني أن يذحبه يف مكان فعل احملظور ألنه مكان سببه أو يف مكة ألن األصل يف اهلدااي أن 
 ما وجب لفعل حمظور سوى جزاء صحيح أن اإلنسان خيري يفتبلغ الكعبة وهذا هو املذهب وهو ال

الصيد بني أن يذحبه يف مكانه لوجود سببه فيه أو ينقله إىل مكة ألن األصل يف اهلدااي أن تكون ابلغة 
 الكعبة.

وذكر املؤلف اخلالف يف هذه املسألة أن بعض األصحاب قال ال بد أن يوصله إىل مكة قياسا على 
فعله لعذر ففي مكانه حلديث كعب بن عجرة وإن فعله م قال ابلتفصيل إن كان جزاء الصيد وبعضه

 لغري عذر فيجب أن يوصله إىل الكعبة أي إىل احلرم لكن املذهب هو األول وهو الصحيح.
السائل: قول املؤلف رمحه هللا وما وجب من اهلدي واإلحصار جزاء للصيد وجب إيصاله إىل مساكني 

 هلدي خارج مكة؟نه ال جيوز إخراج حلم ااحلرم فهل يعين هذا أ
الشيخ: اهلدي الذي جيب توزيع مجيعه ال جيوز أن خيرج عن مكة مثل ما وجب لرتك واجب أو فعل 

حمظور هذا ال بد أن يوزع مجيع حلمه يف مكة وأما الذي جيوز األكل منه مثل دم املتعة فيجوز أن 
رم منه ولكن إذا قبضته ن جيب أن يعطى فقراء احلينقل منه إىل خارج مكة بعد أن يذبح يف احلرم لك

 الدولة فالدولة انئبة عن الفقراء فإذا قبضته فكأنه قبضه الفقراء وحينئذ هلا أن ترسله إىل اخلارج.
 

 فصل
 )يف وجوب الذبح يف احلرم(
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ز لقول النيب القارئ: وما وجب ملساكني احلرم مل جيز ذحبه إال يف احلرم ويف أي موضع منه ذبح جا
ابن ماجه مفهومه أنه ال صلى هللا عليه وسلم )كل مىن منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق( رواه 



 جيوز النحر يف غريه مما ليس يف معناه.
الشيخ: إذًا ال بد فيما وجب يف احلرم أن يذبح يف احلرم ويفرق يف احلرم وبناًء على ذلك لو أن 

 عرفة كما فعله بعض الناس ألهنا أوسع من مىن وأوسع من اإلنسان ذبح هدي املتعة والقران يف
 عرفة مث دخل بلحمه إىل احلرم فإنه ال جيزئه ألنه مل يذحبه يف مكان ذحبه. مزدلفة فلو ذبح هديه يف

وقيل إنه جيزئ ألن العلة يف ذحبه يف احلرم من أجل إيصاله إىل أهل احلرم وقد أوصله إذا دخل بلحمه 
 قرب أنه ال جيزئ ألن املقصود أمران:إىل احلرم لكن األ

  عز وجل وهو عبادة مستقلة بنفسه.أحدمها أهم من اآلخر األمر األول الذبح هلل
والثاين نفع الفقراء فإذا ختلف األول وذحبه يف مكان آخر ومن املعلوم أن احلل دون احلرم يف الفضيلة 

لكن كونه يذحبه يف احلل فيذحبه يف مكان  يعين لو أنه ذحبه يف احلرم فقد انتقل من مفضول إىل أفضل
الصواب أنه ال جيزئ إذا ذحبه خارج احلرم ولو فرق حلمه مفضول معرضا عن الفاضل فهذا ال جيزئ ف

 يف احلرم إذًا ما وجب يف احلرم جيب ذحبه وتفريق ما جيب تفريقه من حلمه يف احلرم.
يقتطعوهنا جاز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  القارئ: وإذا حنره وفرقه على املساكني فإن أطلقها هلم

 يقتطع. رواه أبو داود.حنر بدانت مخسا مث قال من شاء فل
 الشيخ: إذًا إذا ذحبه جاز أن يفرقه بنفسه وأن أيذن للمساكني أن أيخذوا منه.
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به فال جيزئه ألن هللا  فإن ذحبه وتركه فإنه ال جيزئه إال إذا كان حوله مساكني أخذوه أما إذا ذحبه ورمى
َها َوَأْطعِّمموا( ومن ذبح ورمى به و  نـْ ليس حوله من أيخذه فلم يطعم فال جيزئ وعلى هذا قال )َفكملموا مِّ

ما نشاهده يف أماكن كثرية يف مىن وحوهلا مما ذبح وترك ال جيزئ أهله ألنه ال بد من أمرين إما أن 
 ذن هلم أبخذه.يفرق هو بنفسه اللحم الواجب تفريقه وإما أن أي

  عليه وسلم أطلقها ملن حضره.القارئ: ومساكني احلرم من حله من أهله وغريهم ألن النيب صلى هللا
الشيخ: وفيهم من ليس من أهل مكة فاحلجاج الذين مع الرسول عليه الصالة والسالم حنو مائة ألف 

رم فاملراد من كان يف احلرم وأهل مكة يف ذلك الوقت قليل أقل بكثري من هذا فإذا قيل مساكني احل
 من املساكني من مستوطن وغري مستوطن.

رمحه هللا ما الذي جيب توزيعه من اهلدي فنقول القاعدة كل ما وجب جرباان فإنه ال  مل يذكر املؤلف
يؤكل منه كالدم الذي لرتك واجب والدم الذي لفعل حمظور فهذا ال يؤكل منه بل يعطى املساكني ألنه 



أو انتهاك حمرم فيكون كالكفارة وما وجب شكراان فهذا أيكل منه اإلنسان ويهدي جلربان نقص 
صدق مثل دم املتعة والقران فاإلنسان أيكل منه ويهدي ويتصدق وما جيب بذله من ذلك فهو ويت

 أقل ما يقع عليه اسم اللحم.
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انب الشكران قلنا إنه يؤكل وإذا أما دم اإلحصار فإن غلبنا جانب اجلربان قلنا ال يؤكل وإن غلبنا ج
وجل على التحلل من النسك  نظران إىل األمر وجدان أننا نغلب جانب الشكران أنه شكر هلل عز

الذي تلبس به وهلذا ال جيزئ هذا النسك عن الفريضة ولو كان جرباان ألجزأ عن الفريضة ألنه جيربها 
ْرمتمْ َفَما فهو من ابب الشكران وهلذا عرب هللا عنه كما عرب عن  دم املتعة فقال جل وعال )فَإِّْن أمْحصِّ

( وقال تعاىل يف ( وقال اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ ْلعمْمَرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ  التمتع )َفَمْن مَتَتََّع ابِّ
َياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نم  سمٍك( فدل ذلك على الفرق وعليه فدم يف جزاء الصيد وفدية األذى )َففِّْديٌَة مِّْن صِّ
 بد من إطعام الفقراء.اإلحصار جيوز أن أتكل منه وأن هتدي وتطعم الفقراء لكن ال 

 أما الزمن فدم املتعة والقران زمنه كزمن األضحية يعين يف يوم العيد وما بعده ثالثة أايم.
واجب أو ما أشبه ذلك فحيث وأما غريه فوقته وقت وجود سببه مثل ما وجب لفعل حمظور أو ترك 

 وجد السبب.
 

 ابب دخول مكة وصفة العمرة
مكة أن يغتسل ويدخلها من أعالها من ثنية َكداء وخيرج من  القارئ: ويستحب ملن أراد دخول

أسفلها ملا روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل مث يدخل مكة ويذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 
 صلى هللا عليه وسلم مكة من الثنية العليا اليت ابلبطحاء وخرج من الثنية يفعله وقال دخل رسول هللا

 ا.السفلى متفق عليهم
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الشيخ: أواًل يسن ملن أراد دخول مكة أن يغتسل استعدادا للطواف حول البيت والثاين أن يدخل 
ل؟ على كالم املؤلف وجه من أسفلها هل هذا تعبد أو ألنه أسهمن أعالها ودخوله من أعالها وخر 



أنه من ابب التعبد وعلى هذا فإذا جئت من طريق جدة تدور حول مكة وتدخل من أعالها من 
الشرق وقال بعض أهل العلم إن هذا من ابب األسهل وأن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم دخل 

ن أسفلها فهذا فإن تيسر لك أن تدخل من أعالها وخترج ممن أعالها وخرج من أسفلها ألنه أسهل 
 هو املطلوب وإن مل يتيسر كما هو الغالب يف عصوران هذه فادخل حيث تيسر لك.

وأما االغتسال فهل نقول إن االغتسال يف السيل اآلن لإلحرام يغين عن االغتسال لدخول مكة ألنه 
قف ول إذا أردت تطبيق السنة عند دخول مكة ليس بينه وبني دخول مكة إال ساعة أو حنوه أو نق

واغتسل؟ هذا حمل تردد عندي أان مرتدد يف ذلك ألن الذين يغتسلون يف السيل أو يغتسلون يف رابغ 
يقدمون إىل مكة دون أن حيصل هلم شعث أو غربة فاملقصود حاصل وفيما لو قلنا أبنه سنة عند 

ن أفعل لناس ورمبا أييت إنسان يقول أان أريد أدخول مكة مع قرب اغتساهلم لإلحرام مشقة على ا
السنة ويفعلها الثاين والثالث فيحصل زحام فالظاهر إن شاء هللا أنه يكتفى ابالغتسال إذا كان عند 

 ركوبه إىل مكة أما من أحرم من ذي احلليفة فاملسافة بعيدة فيغتسل عند دخول مكة.
لم ة لقول جابر أن النيب صلى هللا عليه وسالقارئ: ويستحب أن يدخل املسجد من ابب بين شيب

 دخل مكة ارتفاع الضحى فأانخ راحلته عند ابب بين شيبة ودخل املسجد رواه مسلم.
 الشيخ: وهذا كاألول هل هو مقصود أم حصل اتفاقا؟
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وابب بين شيبة يقابل الباب الذي يدخل منه الناس اآلن من عند املسعى وكان ابب بين شيبة أدركناه  
أتعجب كيف يسع الناس هذا مقام إبراهيم ومكان زمزم وأان كان فيه قوس على عمودين قريبا من 

القليل من األرض يعين ابب بين شيبة كان قريبا جدا إىل مقام إبراهيم وإىل مكان زمزم لكن اآلن إذا 
 أخذت اجتاها خطا مستقيما خترج من عند ما يسمونه اآلن ابب السالم.

 صلى هللا يه ملا روى ابن جريج أن رسول هللاالقارئ: ويستحب أن يدعو عند رؤيته البيت ويرفع يد
عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال )اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد 

 من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا( رواه الشافعي يف مسنده.
دعاء عند  ه بعض أهل العلم وقال ليس هناكالشيخ: هذا احلديث ضعيف ألنه مرسل وهلذا مل يستحب

 رؤية البيت وإمنا يدخل املسجد احلرام ويقول كما يقول يف أي مسجد آخر.
القارئ: وعن سعيد بن املسيب أنه كان حني ينظر إىل البيت يقول )اللهم أنت السالم ومنك السالم 



ا ينبغي لعاملني كثريا كما هو أهله وكمحينا ربنا ابلسالم( ذكر األثرم هذا الدعاء وزاد )احلمد هلل رب ا
لكرم وجهه وعز جالله احلمد هلل الذي بلغين بيته ورآين لذلك أهال احلمد هلل على كل حال اللهم 

إنك دعوت إىل حج بيتك احلرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مين واعف عين وأصلح يل شأين كله 
 ال إله إال أنت( وما زاد من الدعاء فحسن.

وقيفية كما هو واضح فإنه إذا مل يثبت هذا عن النيب صلى هللا ولكن إذا قلنا أبن العبادات ت الشيخ:
عليه وعلى آله وسلم فال يقال ألن هذا سنة قولية وفعلية ومكانية فال بد من ثبوهتا عن رسول هللا 

 .صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وإال فيقال هذا اجتهاد ممن فعله وليس كل جمتهد مصيباً 
 

 فصل
 دومالبدء ابلطواف عند الق
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القارئ: ويبدأ ابلطواف ملا روت عائشة )أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني قدم مكة توضأ مث طاف 
 ابلبيت( متفق عليه وألن الطواف حتية املسجد فاستحبت البداءة به كالركعتني يف غريه من املساجد.

النيب  لتعليل الذي ذكره املؤلف فيكفي حديث عائشة أنالشيخ: أما األول فصحيح وال حاجة ل
صلى هللا عليه وسلم أول ما يقدم مكة يبدأ ابلطواف قبل أن يذهب إىل بيته ينيخ راحلته صلوات هللا 

وسالمه عليه عند البيت ويطوف وأما قوله رمحه هللا وألن الطواف حتية املسجد فهذا غري صحيح 
آله وسلم )إذا دخل املساجد لعموم قول النيب صلى هللا عليه وعلى حتية املسجد احلرام كغريه من 

أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلى ركعتني( لكن من دخل ليطوف فطاف كفته ركعتا الطواف عن 
 حتية املسجد.

 القارئ: وينوي املتمتع به طواف العمرة وينوي املفرد والقارن الطواف للقدوم.
ابلنسبة للقارن واملفرد  نة يعين الطواف هذا ركن ابلنسبة للمتمتع وسنةالشيخ: واألول ركن والثاين س

والدليل على سنيته حديث عروة بن املضرس أنه سأل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صبيحة 
يوم العيد يف مزدلفة أنه أتى من جبل طي ومل يدع جبال إال وقف عنده ومل يذكر أنه دخل مكة وطاف 

على أن طواف القدوم ليس بواجب يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على ذلك فدل ومل ينبهه الن
 ابلنسبة للقارن واملفرد.



القارئ: ويسن االضطباع فيه وهو أن جيعل وسط الرداء حتت منكبه األُين ويرتكه مكشوفا ويرد 
اعتمروا من  طرفيه على منكبه األيسر ملا روى ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

 رديتهم حتت آابطهم مث قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود.اجلعرانة فرملوا ابلبيت وجعلوا أ
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الشيخ: عمرة اجلعرانة كانت يف ذي القعدة حني رجع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من 
بعمرة عليه الصالة  اجلميع فأتىالطائف ونزل يف اجلعرانة فدخل لياًل مع بعض أصحابه وليس مع 

والسالم واضطبع وكيفية االضطباع أن جيعل وسط الرداء حتت إبطه األُين وطرفيه على كتفه األيسر 
يف مجيع الطواف وليس يف الثالثة األشواط األوىل منه وليس يف السعي بعده وال يف السري قبله خالفاً 

حني أن حيرموا ولكن هذا جهل منهم يضطبعون من ملا عليه عامة املسلمني اليوم مع األسف أهنم 
 والواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا.

القارئ: ويطوف سبعاً يبتدئ ابحلجر األسود فيستلمه لقول جابر حىت أتينا البيت معه استلم الركن 
عمر بن  فرمل ثالاث ومشى أربعا ومعىن استالمه مسحه بيده ويستحب تقبيله ملا روى أسلم قال رأيت

طاب قبل احلجر وقال إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا اخل
عليه وسلم قبلك ما قبلتك متفق عليه فإن مل ُيكنه تقبيله استلمه وقبل يده ملا روي أن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم استلمه وقبل يده رواه مسلم.
)ملا روي( مع أنه يف مسلم على غري اصطالح احملدثني ألن روي  عبريه بقولهالشيخ: املؤلف رمحه هللا ت

 إمنا تقال يف احلديث الضعيف فيجب أن ينتبه هلذا.
القارئ: فإن استلمه بشيء يف يده قبله ملا روى ابن عباس قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ن مل ُيكنه أشار بيده إليه ملا واه مسلم وإيطوف ابلبيت ويستلم الركن مبحجن معه ويقبل احملجن ر 
 روى ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف على بعري كلما أتى الركن أشار إليه وكرب.

الشيخ: هذه املراتب أربعة أعالها أن تستلم وتقبل مث أن تستلم بيدك وتقبلها مث أن تستلم بشيء يف 
شارة وال تقبل ألن ذلك مل يرد عن النيب عليه بلها مث اإلاليد كمحجن أو مقصرة أو ما أشبه ذلك وتق

 الصالة والسالم وألنه ال ُيكن قياس اإلشارة على االستالم ألن االستالم قد ابشر احلجر.
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فإن قال قائل هل إذا علمت أنين لن أصل إليه بيدي هل يسن أن أمحل عصا حىت أستلم به احلجر 
إال من أجل البعري فهو الرسول عليه الصالة والسالم مل حيمل احملجن  وأقبل العصا؟ نقول ال ألن

 حلاجة مث إنه فيه أذية للناس فلذلك ال يسن أن حيمل اإلنسان العصا من أجل أن يستلم هبا احلجر.
ويف قول عمر رضي هللا عنه إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع إشارة إىل كمال توحيده رضي هللا 

 فال تضر وال تنفع.فع والضرر إمنا هو ابهلل أما األحجار وغريها عنه وأن الن
وفيه أيضاً رد ملا يفعله بعض الناس اآلن من التربك يف مس الكعبة من أي جانب كان وقد رأينا بعض 

الناس يكون معه أطفاله فيستلم الركن اليماين مث ُيسح أطفاله بيده وال شك أنه أراد بذلك التربك 
ينوا له أن هذا ليس مبشروع وأن هذه على طلبة العلم إذا رأوا أحدا يفعل ذلك أن يبوهذا غلط جيب 

األحجار ال تنفع وال تضر ولو أان قدسنا الكعبة ألهنا حجر لكان هذا نوع من الوثنية لكنا نقدسها 
 ألهنا بيت هللا وال نقدسها إال على حسب ما جاءت به شريعة هللا فقط.

وعلى آله وسلم حيث قال عمر رضى هللا عنه برسول هللا صلى هللا عليه  وفيه أيضا قوة التأسي من
 لوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك.
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وفيه أيضا أن بعض أفعال احلج تعبدي حمض ال نعلم له علة إال جمرد التعبد وكون اإلنسان يتعبد هللا 
لم املعىن وعقله يكون أشد قبوال ا أكمل يف العبادة صحيح أن اإلنسان إذا عمبا ال يعقل معناه هذ

للعبادة ألن نفسه تطمئن أكثر لكن إذا تعبد بشيء مل يعلم احلكمة منه كان هذا أدل على ذله 
وخضوعه هلل عز وجل وأنه مسلِّّم لشرعه كما هو مسلِّّم لقدره ومن ذلك كوننا أنخذ حجرات ونرمي 

حمضة وتسليم للشرع؟ وأما ما ذكر أن  ناً وأعىن بذلك اجلمرات هل هذا إال عبادةهبا مكاانً معي
الشيطان تعرض إلبراهيم يف هذا املكان وأنه رماه ابحلصى فهذا ال صحة له بل يقال أن هذا موضع 

رماه النيب صلى هللا عليه وسلم أبحجار فنحن نتعبد هلل تعاىل متأسني برسوله هللا عليه الصالة 
 م.والسال

عبد هللا بن السائب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عند القارئ: ويستحب أن يقول عنده ما روى 
استالمه بسم هللا وهللا أكرب إُياان بك وتصديقا بكتابك ووفاًء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك حممد صلى 

 هللا عليه وسلم.



ي هللا عنهما فقوله يف االبتداء الشيخ: وهذا احلديث فيه ضعف لكنه صح من فعل ابن عمر رض
هللا وهللا أكرب اللهم إُياان بك( يعين أفعل هذا إُياان بك )وتصديقاً بكتابك ووفاًء بعهدك  طيب )بسم

 واتباعا لسنة نبيك صلى هللا عليه وسلم(.
القارئ: وحياذي احلجر جبميع بدنه ليستوعب مجيع البيت ابلطواف مث أيخذ يف الطواف على ُيني 

 يف الثالثة األوىل.وجيعل البيت على يساره ويطوف سبعا يرمل  نفسه
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الشيخ: قوله حياذي احلجر جبميع بدنه هذا املذهب وأنه ال بد أن حتاذي احلجر جبميع البدن وقيل 
ياط أن حتاذيه جبميع البدن إذا حاذاه ببعض بدنه كفى وهذا ينفعك عند الزحام الشديد ولكن االحت

 عز وجل أنه وضع اآلن خط بيّن يعرف به ابتداء الطواف وانتهاء الطواف أيضاً وكان ومن نعمة هللا
فيما سبق هناك خطان أحدمها على ُيني احلجر والثاين على يساره حبيث يكون احلجر متوسط بينهما 

احلجر وينتهون ابخلط الذي قبل لكن حصل يف ذلك مفسدة فصاروا يبدؤون من اخلط الذي دون 
هذا معناه أهنم مل يكملوا الطواف فيسر هللا عز وجل إزالة اخلطني واقتصر على خط واحد احلجر و 

يبتدئ من قلب احلجر نسأل هللا تعاىل أن يوفق احلكومة ملا فيه اخلري، وأن يدمي هذا اخلط حىت ال 
باك هل بعد اإلنسان عن الكعبة حيصل عندهم ارتيلتبس األمر ألنه كان ابألول وال سيما مع الزحام و 

أان وازنت احلجر أم مل أوازنه وجتد اإلنسان رمبا أيخذ مسافة كبرية احتياطية مع املشقة الشديدة عليه 
 لكن احلمد هلل هذا ريَّح الناس.

 ثبا.القارئ: ويطوف سبعا يرمل يف الثالث األول منها وهو إسراع املشي مع مقاربة اخلطى وال يثب و 
النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملا صاحل قريشا يف احلديبية  الشيخ: هذا الرمل له سبب سببه أن

على أن أييت معتمرا يف العام القادم وجاء أراد املشركون أن يشمتوا ابلرسول وأصحابه فقالوا إنه يقدم 
و دار الندوة من مشال عليكم قوم وهنتهم محى يثرب يعين محى املدينة جنلس وننظر فجلسوا حن

نيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه أن يرملوا يف األشواط الثالثة من احلجر إىل الركن الكعبة فأمر ال
 اليماين وأن ُيشوا ما بني الركنني.

 أوال مل أيمرهم يف إكمال السبعة لئال يشق عليهم ذلك.
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هنم واملقصود واثنيا أذن هلم أن ُيشوا ما بني الركنني ألهنم يف هذا املكان يغيبون عن قريش ال يشاهدو 
ن يف حجة الوداع رمل النيب عليه من الرمل إغاظة املشركني وإذا غابوا عنهم ال يدرون عنهم لك

الصالة والسالم يف األشواط الثالثة كلها من احلجر إىل احلجر فعلم هبذا أن هذه السنة اثبتة ولو زال 
 ذلك الوقت كانت مبنية على سببها وأهنا أيضا زيدت على ما كانت عليه عند وجود السبب ألهنا يف

أما يف حجة الوداع فهي تعبد حمض فهل حنن إذا  السبب مع التعبد هلل عز وجل إبغاظة املشركني
رملنا نتذكر أن سبب هذا الرمل إغاظة املشركني؟ قليل من يتذكر هذا ولكن ينبغي أن نشعر هبذا أننا 

لى آله وسلم ونذكر أننا مأمورون بكل ما يغيظ نفعله تعبدا هلل واتباعا لرسول هللا صلى هللا عليه وع
بم الزُّرَّاَع لَِّيغِّيَظ هبِِّّمم اْلكمفَّاَر( وقال تعاىل )َوال َيطَأموَن َمْوطِّئاً يمغِّيظم الكفار بل قد قال هللا تعاىل  )يـمْعجِّ

( فينبغي أن نتذكر هذه املعاين اجلليلة أن اْلكمفَّاَر َوال يـََنالموَن مِّْن َعدموٍّ نـَْياًل إِّالَّ كمتَِّب هَلمْم بِّهِّ َعَمٌل َصالِّح
 كني.أصل هذا الرمل هو إغاظة املشر 

وقول املؤلف يف تفسريه إسراع املشي مع مقاربة اخلطى هل املعىن أنه يتقصد تقريب اخلطى أو املعىن 
اإلسراع بدون مد اخلطوة ألنه جرت العادة أن اإلنسان إذا أسرع متتد خطوته؟ حيتمل هذا وهذا 

العادة وأما ما اين عندي أقرب أن املعىن إسراع املشي لكن بدون أن ُيد خطوه بل يكون على والث
يفعله بعض الناس اآلن يف الرمل من كونه ُيشي اهلوينا ولكن يهز كتفيه كأنه يرقص فهذا ال شك أنه 

على  خطأ حىت ولو يف الزحام من قال أنه يشرع هز الكتفني؟ يف الزحام امش على العادة ال تشق
 الناس وال تشق على نفسك.
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إذا كان حمموال أو كان على عربية فهل يشرع حلامليه أن يرملوا وملن يدف العربية أن يسرع؟ قال 
ه واحملمول ال يتحرك وكذلك بعض العلماء ال ألن اإلسراع إمنا املقصود به بيان جلد الطائف وقوت

 رير إن شاء هللا تعاىل ورمبا حنرره.املدفوف وعندي يف هذا توقف وحيتاج إىل حت
القارئ: وُيشي أربعاً حلديث جابر وروى ابن عمر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا طاف 

هذا الطواف لذلك فإن ابلبيت الطواف األول خب ثالاث ومشى أربعا متفق عليه وال يرمل يف غري 
ة فات حملها فلم يقضه يف غريه كاجلهر يف األوليني ال ترك الرمل يف الثالث مل يقضه يف األربع ألنه سن

 يقضى يف األخريني.



الشيخ: وألنه لو قضاه يف األربعة الباقية لفوت السنة يف األربعة ألن األربعة السنة فيها املشي وكما 
ما أن اإلنسان لو شرع يف الفاحتة ونسي االستفتاح فإنه ال يشرع له قال املؤلف سنة فات حملها ك

اؤه ويقال إنه سنة فات حملها وكذلك ما ذكره املؤلف اجلهر يف األوليني ال يقضى يف األخريني قض
 ألنه لو قضاه لفوت السنة يف األخريني ألن السنة فيها اإلسرار.

 لكعبة وما أشبه ذلك وهو يطوف؟السائل: هل يشرع اإلنكار على من يتمسح مثاًل اب
ل ابلطواف مثل أن يكون الناس كثريين ولو ذهب ينصح كل الشيخ: نعم ما مل يصل احلد إىل اإلخال

واحد لفاته مقصود الطواف هذه واحدة والشيء الثاين ال بد أن يغلب على الظن قبول احلاج ألن 
 بعض الناس ما يقبل أبدا ورمبا يقول لك أنت وهايب.

اته اجلهر يف الصبح مل ئ: ولو فاته الرمل واالضطباع يف هذا الطواف مل يقضه فيما بعده كمن فالقار 
 يقضه يف الظهر ويكون احلجر داخال يف طوافه ألن احلجر من البيت.
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الشيخ: قوله إن احلجر من البيت هذا ظاهر حديث عائشة رضي هللا عنها حني سألت النيب صلى هللا 
أن مجيع احلجر  بيت( فظاهرهعليه وسلم أن تصلي يف الكعبة فقال هلا )صلي ها هنا فإن احلجر من ال

من البيت لكن املشهور عند العلماء الذي من البيت من احلجر حنو ستة أذرع ونصف تقريبا عند 
منحىن احلجر ولكن العلماء متفقون على أنه ال بد أن يكون احلجر داخال يف طوافه وأن اإلنسان لو 

 فه ال يصح.دخل من الفتحتني اللتني بني احلجر والبناء القائم فإن طوا
 القارئ: وال يطوف على جدار احلجر وال شاذروان الكعبة ألنه من البيت فيجب أن يطوف به.

( ومل يقل يف البيت ولو قال يف البيت لصح أن يطوف داخل  ْلبَـْيتِّ الشيخ: لقوله تعاىل )َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ
لْ  ( والاحلجر ألنه طاف يف البيت لكنه تعاىل قال )َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ باء تقتضي االستيعاب كما هي يف بَـْيتِّ

كمم( أي جبميع الرؤوس.  قوله تعاىل )َواْمَسحموا بِّرمؤموسِّ
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وقوله وال شاذروان الكعبة ما الشاذروان هذا الطوق احمليط ابلكعبة من أسفل كان مبنياً مسطحا 
يطوف عليه إال  إلنسان أنوُيكن الطواف به أما اآلن فال ُيكن الطواف به ألنه مزحلق ال ُيكن ل



بتعب وعناء شديد واتكاء على أكتاف الناس مثال لكن ال جيوز الطواف به وقول املؤلف ألنه من 
البيت هذا فيه نظر وقد قال شيخ اإلسالم رمحه هللا إن الشاذروان ليس من البيت وإمنا جعل عمادا 

من البيت وبناًء على هذا لو دار وليس له والبيت هو اجلدار القائم أما هذا فهو عماد يعين ردف للج
أن اإلنسان يطوف حول الكعبة قريبا منها مث زحم شديدا وصعد على هذا الشاذروان وجعل ُيشي 
والناس قد زمحوه متكئا على أكتافهم فعلى كالم املؤلف ال يصح طوافه وعلى ما ذهب إليه شيخ 

تطف على الشاذروان لكن  الطواف الاإلسالم يصح طوافه فنحن نقول قبل أن يشرع اإلنسان يف 
لو جاءان وقال لنا إنه وقع له مثل هذا احلال يف طواف اإلفاضة مثال هل نقول إن حجك مل يتم اآلن؟ 

على كالم املؤلف نقول مل يتم وعلى ما ذكره الشيخ نقول إن طوافك صحيح ألن الطواف على 
 الشاذروان صحيح.

يقول املؤشر ألن بعض أهل العلم يفرقون يف ذلك  سود وماذاالسائل: ماذا يقول املستلم للحجر األ
 وهل يسن السجود عليه؟

الشيخ: ال فرق بني املستلم واملؤشر كالمها يكرب عند االستالم أوعند اإلشارة وال فرق إمنا الفرق يف 
اًء كتابك ووفاالبتداء وبقية األشواط ففي االبتداء يقول بسم هللا وهللا أكرب اللهم إُياان بك وتصديقا ب

 بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم ويف الدوران يف األشواط يكرب فقط.
أما السجود عليه فقد روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه فعله ولكن ليس فيه سنة عن الرسول 

 عليه الصالة والسالم متبعة.
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روى ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  القارئ: وال يستلم الركن العراقي وال الشامي ملا 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه كان ال يستلم إال احلجر والركن اليماين وما تركت استالمهما منذ 

وسلم يستلمهما يف شدة وال رخاء رواه مسلم وقال ما أرى النيب صلى هللا عليه وسلم استلم الركنني 
ت مل يتم على قواعد ابراهيم عليه السالم متفق عليه وال طاف الناس اللذين يليان احلجر إال ألن البي

 من وراء احلجر إال لذلك.
رمحه هللا إنه ال يستلم الركن العراقي وال الشامي والركن العراقي هو الذي يلي  الشيخ: يقول املؤلف

 عليه وعلى احلجر األسود وأما الشامي فهو الذي يليه من الغرب ال يستلمهما ألن النيب صلى هللا
 آله وسلم مل يستلمهما وهذه عبادة والعبادات توقيفية وما رآه ابن عمر رضي هللا عنهما من العلة يف



عدم استالمهما صحيح ألهنما ليسا على قواعد إبراهيم فإن إبراهيم عليه الصالة والسالم بىن الكعبة 
رأوا أن خيرجوا جزءًا منها ومسوه على أوسع من هذا وملا هدمها قريش وعمروها قصرت هبم النفقة ف

ماين على قواعد احلطيم ألنه حطم من الكعبة أو احلجر ألنه حّجر وبقي احلجر األسود والركن الي
إبراهيم وهلذا سن استالمهما وقد رأى ابن عباس رضى هللا عنهما معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه 

معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقال له ابن يطوف ويستلم األركان كلها فأنكر عليه فقال له 
لركنني اليمانيني وقد قال هللا عباس لقد رأيت النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال يستلم إال ا

 تعاىل )َلَقْد َكاَن َلكمْم يفِّ َرسمولِّ اَّللَِّّ أمْسَوٌة َحَسَنٌة( فرجع معاوية.
اإلسالمية يستلمون كل شيء األركان وغري األركان  فأقول ماذا لو رأى ابن عباس اآلن جهال األمة

العامة لو بني هلم من يثقون به يف  وهذا كله بسبب اجلهل وعدم تعليم العلماء للعامة وإال فأظن أن
 بالدهم حلصل خري كثري.
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نة وقنا القارئ: وكلما حاذى احلجر كرب ويقول بني الركنني ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حس
هللا عليه وسلم يقول ذلك ما بني  عذاب النار ملا روى عبد هللا بن السائب أنه مسع رسول هللا صلى

ركن بين مجح والركن األسود رواه أبو داود ويقول يف بقية الطواف اللهم اجعله حجا مربورا وسعيا 
يصلي على النيب صلى مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت األعز األكرم و 

 هللا عليه وسلم ويدعو مبا أحب.
عند حماذاة احلجر فهذا سنة الشك اثبتة عن النيب عليه الصالة والسالم وال يكرب  الشيخ: أما التكبري

عند حماذاة الركن اليماين وهلذا مل يذكره املؤلف رمحه هللا لعدم وروده وال يشري إىل الركن اليماين أيضا 
لركن دم وروده وال يصح القياس على احلجر األسود ألن احلجر األسود أوكد من اعند الزحام لع

اليماين وألنه يسن فيه التقبيل والركن اليماين ال يسن فهل نقول أيضا يسن التكبري يف الركن اليماين 
هللا  قياسا على احلجر األسود؟ ال إذًا نقول ال يسن فيه أيضاً اإلشارة ألن ذلك مل يرد عن النيب صلى

 عليه وعلى آله وسلم.
يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار  وأما قوله يقول فيما بني الركنني ربنا آتنا

فللحديث الذي أشار إليه ولكن إذا كان املطاف زمحة وانتهى من هذا الدعاء قبل أن حياذي احلجر 
خلنا اجلنة مع األبرار اي عزيز اي غفار فهذه فإنه يكرره وأما مازاده بعض العوام وقنا عذاب النار وأد



نيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وإمنا هناية الذكر الوارد ربنا آتنا يف من أكياسهم ومل ترد عن ال
 الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا مل يصل إىل احلجر األسود كرره.
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ه حجا مربورا فهذا استحسان من املؤلف وليدع اإلنسان مبا شاء ألنه وأما ما ذكره املؤلف اللهم اجعل
آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة مل يرد فيه شيء معني إال التكبري عند احلجر األسود وقول ربنا 

وقنا عذاب النار واختري أن يكون هذا الدعاء يف هذا املكان ألنه منتهى الشوط وكان من عادة 
َيا َحَسَنًة َويفِّ الرسول صلى هللا نـْ  عليه وعلى آله وسلم أنه خيتم دعاءه هبذا الدعاء )رَبَـَّنا آتَِّنا يفِّ الدُّ
َرةِّ َحَسَنًة َوقِّنَ   ا َعَذاَب النَّارِّ(.اآْلخِّ

القارئ: ويستحب أن يدنو من البيت ألنه املقصود فإن كان ُيكنه الرمل بعيدا وال ُيكنه قريبا فالبعيد 
 لسنة املهمة.أوىل ألنه أييت اب

الشيخ: أما قوله إذا تعارض الدنو من البيت والرمل فيقدم الرمل فهذا صحيح وذلك ألن القرب من 
وإمنا هو اختيار من العلماء أن يكون أقرب إىل البيت ألنه هو املقصود وأما  الكعبة مل يكن فيه سنة

مل سنة تتعلق بذات العبادة الرمل فقد ثبت به السنة فكان أوكد هذا من وجه ومن وجه آخر أن الر 
والدنو من البيت سنة تتعلق مبكاهنا واحملافظة على ما يتعلق بذات العبادة أوىل من احملافظة على ما 

علق مبكاهنا أو زماهنا وهلذا سن أتخري صالة الظهر عند اشتداد احلر ألن ذلك أقرب إىل اخلشوع يف يت
الطعام أو دافعه األخبثان مع أن الصالة أول  الصالة وأتكد أن يؤخر اإلنسان الصالة إذا حضر

نقول  الوقت أفضل لكن تؤخر عن األفضل يف الزمان مراعاة ملا يتعلق بذات العبادة وكذلك هنا
الرمل متعلق بذات العبادة فهو أوىل من مراعاة املكان وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم ورمبا أيضا 

ربه رجل له رائحة كريهة وخيشى إذا وقف يف هذا املكان منثل إبنسان وجد مكاان ابلصف األول وبق
 تعلق بذات العبادة.أن يتأثر يف صالته فنقول ال أبس أن تنتقل إىل مكان آخر مفضول مراعاة ملا ي

 القارئ: وال أبس بقراءة القرآن يف الطواف ألنه صالة والصالة حمل القرآن.
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َزْلَناهم( وقد روي عن الشيخ: هذا التعليل فيه نظر بل ألنه  ذكر من أفضل الذكر )َوَهَذا ذِّْكٌر ممَباَرٌك أَنـْ
)إمنا جعل الطواف ابلبيت وابلصفا واملروة  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة

ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا( وأما قوله ألنه صالة والصالة حمل القرآن فيقال له الصالة يف بعض 
ليست حمالً للقرآن بل ينهى اإلنسان أن يقرأ القرآن فيه كالركوع والسجود فقد ثبت عن النيب  أركاهنا

ل )أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا أوساجدا( حىت قال بعض صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قا
كالم العلماء إذا قرأ اإلنسان وهو راكع أو ساجد بطلت صالته ألنه أتى بقول منهي عنه فهو ك

اآلدميني الذي هني عنه يف الصالة فاحلاصل أن التعليل الصحيح أن يقال ال أبس بقراءة القرآن ألنه 
وقد روي عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال )إمنا جعل الطواف ابلبيت  ذكر بل هو أفضل الذكر

 وابلصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا(.
 الطواف ألن النيب صلى هللا عليه وسلم شرب يف الطواف رواه ابن املنذر.القارئ: وجيوز الشرب يف 

قراءة الفاحتة فيه وال جيب فيه التكبري وال الشيخ: وجيوز األكل يف الطواف وجيوز الكالم وال جتب 
جيب استقبال القبلة فهو خيالف الصالة يف أكثر ما يتعلق ابلصالة وبه نعرف ضعف احلديث الذي 

يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )الطواف ابلبيت صالة إال أن هللا أابح فيه الكالم( يروى عن الن
 أشياء كثرية حترم يف الصالة. فهذا احلصر غري صحيح بل أبيح يف الطواف

القارئ: ويستحب أن يدع احلديث كله إال ذكر هللا أوقراءة القرآن أو دعاًء أو أمراً مبعروف أو هنياً 
ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )الطواف ابلبيت صالة إال أن هللا  عن منكر ملا روى

 ري( رواه الرتمذي.أابحكم فيه الكالم فمن تكلم فال يتكلم إال خب
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الشيخ: كل ماذكره صحيح إال أنه إذا كان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يشغله عن املقصود 
ى عن هذا املنكر انشغل عن و كان كل خطوة يرى منكرًا وإذا أراد أن ينهابلطواف فإنه يدعه يعين ل

الطواف ال سيما إن وجد من جيادله فال يفعل حمافظة على املقصود ابلطواف وأما احلديث فقد عرفتم 
 أنه ضعيف ال يصح عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.

 
 فصل

 )يف ركعيت الطواف(



ا بـ )قمْل اَي أَيُـَّها اْلَكافِّرموَن( واف صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهمالقارئ: فإذا فرغ من الط
وسورة اإلخالص ملا روى جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف ابلبيت سبعا وصلى خلف املقام 

ضع ركعتني قرأ فيهما قل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد رواه مسلم وإن صالمها يف غري هذا املو 
 أو قرأ غري ذلك أجزأه.

كعتان سنة عند مجهور العلماء وذكر بعض أهل العلم وأظنه مذهب مالك رمحه هللا الشيخ: هااتن الر 
أهنما واجبتان واستدل لذلك أبن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملا تقدم إىل مقام إبراهيم قرأ 

آلية للوجوب فقرر ( وجعل هذا الفعل تفسريا لآلية واألمر يف ا)َواختَِّّذموا مِّْن َمَقامِّ إِّبـَْراهِّيَم ممَصّلىً 
وجوهبما ولكن مجهور العلماء على أهنما سنة وعلى كل حال فال ينبغي لإلنسان تركهما فإن تيسر يف 

هذا املكان أي خلف مقام إبراهيم فهذا األفضل فإن مل يتيسر ففي أي مكان من املسجد صالمها 
 أجزأ.

فأيهما أفضل أن أصلي يف هذا  لف املقام انشغلت ابلناس ورمبا أضيق املطاففإن قال إن صليت خ
 املكان أو أن أأتخر وأصلي بطمأنينة؟
 الثاين ألن هذا يتعلق بذات العبادة.
 ويف هاتني الركعتني تستحب سنتان.

 د مع الفاحتة.األوىل أن يقرأ يف الركعة األوىل قل اي أيها الكافرون ويف الثانية أن يقرأ قل هو هللا أح
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والثانية أن خيففهما ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان خيففهما وإذا كانت السنة ختفيفهما 
ما ال تستحق عن غريك ألن  فاملكث بعدمها ينهى عنه وذلك ألنك إذا مكثت بعدمها فقد حجزت

السنة أن ختفف ذات الركعتني فمن  هذا املكان ملن أراد أن يصلي ركعتني خلف املقام وإذا كانت
ابب أوىل أن ختفف اجللوس بعدمها فال جتلس وال حاجة للدعاء لكن بعض اجلهال أيبون إال أن يبقوا 

 ة وكل هذا من اجلهل.ويطيلوا الركوع والسجود والقراءة ويبقون يدعون بعد الصال
 

 فصل
 )يف شرائط الطواف(

الطهارة من احلدث والنجس وسرت العورة حلديث ابن  القارئ: ويشرتط لصحة الطواف تسعة أشياء



عباس وقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يطوف ابلبيت عراين( متفق عليه وألهنا عبادة تتعلق 
اف للزايرة انسياً لطهارته حىت رجع فحجه ماض وال ابلبيت فاشرتط فيها ذلك كالصالة وعنه فيمن ط

لنسيان وعنه فيمن طاف للزايرة غري متطهر أعاد ما كان مبكة شيء عليه وهذا يدل على أهنا تسقط اب
فإذا رجع جربه بدم وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا إمنا هي واجب جيربه الدم وكذلك خيرج 

ادة ال يشرتط فيها االستقبال فلم يشرتط فيها ذلك كالسعي يف طهارة النجس والستارة ألهنا عب
 والوقوف.
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يقول يشرتط لصحة الطواف تسعة أشياء وشرط الشيء معناه أنه إذا ختلف فسد الشيء الشيخ: 
دة عباد هللا وال يكفي وهذا حيتاج إىل أدلة واضحة ُيكننا أن نالقي هللا تعاىل هبا إذا أفسدان عبا

 الظنون أو التعليالت العليلة فمثاًل يقول يشرتط الطهارة من احلدث والنجس وسرت العورة أما سرت
العورة فلقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يطوف ابلبيت عراين( ولكن هل هذا يدل على فساد 

وهذا شيء والطواف شيء آخر الطواف لو طاف عرايانً؟ حيتمل ذلك أو يقال هذا خالف يف لباس 
كان يف   منفك لكن ال ينبغي أن يقال فيمن طاف عرايانً أنه يصح طوافه إذا كان عارايً ابلكلية أما لو

إزاره شق ومل يعلم به أو كان إزاره خفيفاً ومل يقل الناس إن هذا أساء بلباس هذا اإلزار فال ينبغي أن 
ذ ابهلل إزاره ابلكلية وصار يطوف عرايانً هذا ال أبس أن يقال إن هذا طوافه ابطل أما لو خلع والعيا

 كن أن ُيكنوه.نقول ال طواف له ألنه يشبه املستهزئ وألن الناس أيضاً ال ُي
أما الطهارة فيقول رمحه هللا ألهنا عبادة تتعلق ابلبيت فاشرتط فيها ذلك كالصالة، لو أن املؤلف 

يت صالة إال أن هللا أابح فيه الكالم( كما استدل به استدل حبديث ابن عباس السابق )الطواف ابلب
َ لِّلطَّائِّفِّنَي غريه لكان أحسن من هذا التعليل قد يقول قائل االعتكاف يتعلق ابل َرا بـَْييتِّ بيت )َأْن َطهِّّ

 َواْلَعاكِّفِّنَي( ومع ذلك ال تشرتط الطهارة يف االعتكاف.
 أن ال يكون على اإلنسان أو على بدنه أو على مث ذكر املؤلف رمحه هللا الطهارة من النجاسة مبعىن

طهر فهو أفضل لكن لو فرض ثوبه أو يف بقعته جناسة كالصالة وهذا أيضاً فيه نظر والصواب أنه إذا ت
أن اإلنسان طاف إبزار جنس فإنه ال إعادة عليه أما إذا كان انسياً أو جاهاًل فاألمر واضح وأما إذا  

 يدل على هذا.كان متعمدًا فليس هناك دليل 



مث ذكر املؤلف عنه فيمن طاف للزايرة انسياً لطهارة حىت رجع فحجه ماض وال شيء عليه وهذا يدل 
 سقط ابلنسيان وسقوطها ابلنسيان يدل على أهنا ليست بشرط.على أهنا ت
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يقول وعنه فيمن طاف للزايرة غري متطهر أعاد ما كان مبكة فإذا رجع جربه بدم وهذا يدل على أن 
النجس والستارة ألهنا عبادة الطهارة ليست شرطاً وإمنا هي واجب جيربه الدم فكذلك خيرج يف طهارة 

االستقبال فلم يشرتط فيها ذلك والصواب أن يقال يف التعليل ألنه مل يرد ما يدل  ال يشرتط فيها
على اشرتاط هذا لصحتها وانتفاء الدليل كاٍف يف عدم اإلفساد ابلعدم والصواب عندي أنه ال 

ع من املكث يف املسجد لقوله تعاىل: يشرتط الطهارة يف الطواف إال طهارة اجلنابة ألن اجلنب ممنو 
جمنمباً إِّالَّ َعابِّرِّي َسبِّيٍل( فيكون بقاؤه بقاًء حمرماً كبقاء احلائض واحلائض قد منعها رسول صلى هللا )َوال 

 عليه وسلم من الطواف.
أما الطهارة من احلدث فليست بشرط ولكن ال يعين ذلك أننا هنون األمر عند الناس ونعلن هذا 

سان بعد أن فرغ من طوافه وقال إنه مل يتوضأ أو ها الناس طوفوا بال وضوء لكن إذا جاءان إنونقول أي
إنه أحدث يف أثناء الطواف واستمر فإننا ال أنمره ابإلعادة أما هتوين ذلك يف نفوس الناس فهذا ليس 

ال شك،  بصواب ألنه ثبت أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم طاف طاهرًا متوضًئ وهذا سنة
 .هذا الذي نراه الصواب إن شاء هللا

 القارئ: الرابع النية ألهنا عبادة حمضة فأشبهت الصالة.
الشيخ: النية الشك أنه ال تصح األعمال إال هبا لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إمنا 

امة هذا حمل األعمال ابلنيات( لكن هل تشرتط النية لكل جزء من أجزاء احلج أو تكفي نية ع
رتط النية لكل جزء من أجزاء احلج فالطواف له نية والسعي له نية إشكال فمن العلماء من يقول تش

 والرمي له نية والوقوف له نية وما أشبه ذلك.
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ومنهم من قال هذه أجزاء ال يشرتط هلا نية خاصة كما أن املصلي ال ينوي الركوع إذا أراد الركوع وال 
أنه نوى احلج جبميع أجزائه فال حاجة  النية تعىنالسجود وال اجللوس وال القيام فإذا نوى احلج فهذه 



ألن ينوي لكل جزء وهذا القول قد يكون أقرب للصواب كما أنه أيسر للعباد ألن كثريًا من الناس 
أييت ومع الزحام الشديد ينوي أنه يطوف فقط ال أنه للعمرة أو أنه للحج ينوي الطواف هكذا فنقول 

سألك سائل بعد انتهاء الطواف ماذا أردت من  زئ ألنه لوله يف هذه احلال إن طوافك صحيح جم
 هذا الطواف لقلت احلج أو العمرة.

القارئ: اخلامس الطواف جبميع البيت فإن سلك احلجر أو طاف على جدار احلجر أو على شاذروان 
ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيق( وهذا يقتضي ميعه واحلجر منه الطواف جب الكعبة مل جيزئه ألن هللا تعاىل قال: )َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ

 لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )احلجر من البيت( متفق عليه.
الشيخ: نعم هذا صحيح ال بد من الطواف جبميع البيت فإن طاف ببعضه فإنه ال جيزئه لقوله تعاىل 

( والباء لالستيعاب وليست للظرفية وإن كانت أتيت للظرفية  ْلبَـْيتِّ تكون  لكن هنا ال)َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ
للظرفية وسبق الكالم على الطواف على الشاذروان وأن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا قال إنه 
جيزئ وقلنا إن اإلنسان ال يتعمد ذلك لكن لو فرض أنه مع الزحام الشديد أراد أن ينجو بنفسه 

 فصعد على الشاذروان وصار يطوف فإن ذلك جيزئه.
ترك منها شيئاً وإن قل مل جيزئه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  سبعاً فإن القارئ: السادس الطواف

ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيق( فيكون ذلك هو الطواف  طاف سبعا فيكون تفسريًا جململ قوله تعاىل: )َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ
 املأمور به وقد قال عليه السالم )خذوا عين مناسككم(.
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ال بد من الطواف سبعاً فإن نقص فطوافه غري صحيح فال بد من الشيخ: هذا أيضاً صحيح 
ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيق( ومل استيعاب السبعة والدليل ما ذكره املؤلف رمحه هللا أن هللا أمجل فقال: )َوْليَ  طَّوَّفموا ابِّ

م املبني يذكر عددًا ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف سبعاً بياانً هلذا اجململ وبيان اجململ له حك
 فيكون ذلك واجباً.

وهناك أيضاً تعليل آخر يقال إنه لو كان النقص على السبعة جائزًا لفعله النيب عليه الصالة والسالم 
 عمرة القضاء ألنه أيسر على الناس.حني أتى ل

 القارئ: السابع أن حياذي احلجر يف ابتداء طوافه جبميع بدنه فإن مل يفعل مل يعتد بذلك الشوط واعتد
له مبا بعده وأييت بشوط مكانه وحيتمل أال جيب هذا ألنه ملا مل جيب حماذاة مجيع احلجر مل جتب احملاذاة 

 جبميع البدن.



ال هو الذي ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقوله وألنه ملا مل جيب الشيخ: وهذا االحتم
هذا على ما إذا كان اإلنسان ضعيفاً أو يقال حماذاة مجيع احلجر مل جتب احملاذاة جبميع البدن حيمل 

إهنم جعلوا حاشية احلجر من احلجر لكن هذا أيضاً بعيد على كل حال على كالم املؤلف ال بد أن 
اذي اإلنسان احلجر جبميع بدنه سواء استوعب احلجر كله أو مل يستوعب إال بعضه أو كان عريضاً حي

 جدًا وصار احلجر يف نصف صدره.
 ل يصح الطواف أو السعي بدون أن يذكر هللا؟السائل: ه

الشيخ: أما على كالم الفقهاء فليس بشرط يعين لو دار بدون أن يتكلم وال بكلمة فطوافه صحيح 
 لك السعي لكنه انقص ال شك.وكذ

القارئ: الثامن الرتتيب وهو أن يطوف على ُيينه فإن نكسه مل جيزئه ملا ذكران يف السادس وألهنا عبادة 
 ق ابلبيت فكان الرتتيب فيه شرطاً كالصالة.تتعل

 الشيخ: الرتتيب هبذا املعىن املذكور الشك أنه واجب أنه يطوف وجيعل البيت عن يساره.
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وهنا مسألة يف الواقع تشكل من الناحية العلمية ومن الناحية العملية وهي أن بعض الناس يف الزحام 
يلقي ظهره إىل الكعبة أو وجهه  ه يف كل الطواف مع الزحام قدال يتسىن له أن يكون البيت عن يسار 

أو ما أشبه ذلك فهل نقول إن هذا جزء يسري كااللتفات يف الصالة وأنه يسامح عنه السيما إذا كان 
مل على ذلك محالً أو يقال إذا حصل مثل هذا فيلغى هذا الشوط وأييت بدله بشوط  اإلنسان حيم

 آخر؟
 فالظاهر إن شاء هللا أنه يعفى عنه ألنه يصدق ألنه أيضاً حيمل على هذا محالً يعفى عنه ألنه يسري و 

 عليه أنه طاف وجعل البيت عن يساره.
ولكن ملاذا جعل البيت عن اليسار يف الطواف ملاذا مل جيعل عن اليمني ألن اليمني أفضل؟ فقال 

ة بيت الرب يف األرض بعضهم ألن القلب بيسار اجلسد وهو بيت الرب يف جسد اإلنسان والكعب
 نسب أن جيعلها عن يساره ألجل أن يتقارب البيتان.فكان األ

وقال بعضهم إمنا جعل ذلك ألن احلركة الدورية تعتمد فيها اليمىن على اليسرى يعىن إذا درت فإن 
االعتماد يكون على اليسار هذا هو األغلب وقد يدور اإلنسان جبعل االعتماد على اليمني لكن 

 دوارن اإلنسان وهذه مراعاة ملصلحة جسدية.على اليسار فروعي األغلب يف األغلب 



والثالث أنه جيعل البيت عن يساره ألنه إذا قابل احلجر وحاذاه فإنه يبدأ ابليمني واليمني مما يلي 
 الباب وإذا بدأ ابليمني صار البيت عن يساره.

 ل وجهها أوىل.بر الكعبة والبداءة مبا يقابوالرابع أن وجه الكعبة هو ما فيه الباب وما خلفه يسمى د

(3/488) 

 

واخلامس أن هذا فعل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وكفى وهلذا ملا سئلت عائشة رضي هللا 
لك فنؤمر بقضاء الصوم عنها ما ابل احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة؟ قالت كان يصيبنا ذ

َنٍة إَِّذا َقَضى اَّللَّم َوَرسمولمهم َأْمرًا َأْن وال نؤمر بقضاء الصالة وقد قال هللا  تعاىل: )َوَما َكاَن لِّممْؤمٍِّن َوال ممْؤمِّ
َيكموَن هَلممم اخلِّرَيَةم مِّْن َأْمرِّهِّْم( وهلذا علل ابن عباس إنكاره على معاوية أبن الرسول صلى هللا عليه 

 َرسمولِّ اَّللَِّّ أمْسَوٌة َحَسَنٌة( وابن عمر علل ذلك لم مل يفعله وقد قال هللا تعاىل )َلَقْد َكاَن َلكمْم يفِّ وس
أبهنما ليسا على قواعد إبراهيم فاملهم أن املؤمن إذا قيل له هذا قضاء هللا ورسوله انتهى ويكون هذا 

 ه ما ينقضه.أريح له أيضاً ألن كل تعليل مما مسعتم ُيكن أن يورد علي
إذا أقيمت الصالة أو حضرت جنازة فإنه يصلى مث يبين القارئ: التاسع املواالة شرط لذلك إال أنه 

لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة( رواه مسلم وعنه إذا أعيا 
ه من غري عذر أو حلاجة استقبل يف الطواف فال أبس أن يسرتيح وقال إذا كان له عذر بىن وإن قطع

دث روايتان إحدامها يستأنف قياساً على الصالة والثانية يتوضأ ويبين الطواف وعنه فيمن سبقه احل
إذا مل يطل الفصل فيخرج يف املواالة روايتان إحدامها هي شرط كالرتتيب والثانية ليست شرطاً حال 

 العذر ألن احلسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أمته.
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عة ال يفرق بينها لكن استثىن املؤلف إذا أقيمت الصالة الشيخ: املواالة معناه أن تكون األشواط متتاب
لون وظاهر كالم املؤلف أنه ال فإنه يقطع الطواف ويصلي مع اجلماعة وال ُيكن أن يطوف وهم يص

يقطع الطواف الستماع خطبة اجلمعة وأنه يستمر يف طوافه ولو كان اإلمام خيطب وذلك ألن طوافه 
ر ولكن إذا صلى مث أراد أن يكمل قيل يبدأ من أول الشوط ال يشغله عن استماع اخلطبة فيستم

وقف عليه ألن ما سبقه قد وقع على  وقيل يبدأ مما وقف عليه وهذا القول هو الصحيح أنه يبدأ مما



وجه شرعي وما وقع على وجه شرعي فإنه ال ُيكن إبطاله إال بدليل شرعي فما هو الدليل؟ ومادامت 
إن ما سبق من الشوط يعترب يف حمله فيكمل من حيث وقف وكذلك املواالة سقطت هلذا العذر ف

فرض كفاية فال ينبغي أن حيرم من أجر  أيضاً إذا حضرت جنازة فإنه يصلي ألن الصالة على اجلنازة
 هذا الفرض فيصلي مث يكمل.

ال إذا  وهذه الرواايت اليت ذكرها املؤلف رمحه هللا، وعنه إذا أعيا يف الطواف ال أبس أن يسرتيح وق
كان له عذر بىن وهذه الرواية هي الصحيحة أنه إذا أعيا وتعب فال أبس أن يسرتيح مث يكمل 

وإن قطعهم لغري عذر أو حلاجة استقبل الطواف وعنه فيمن سبقه احلدث  وكذلك يقال يف السعي
واية الثانية روايتان إحدامها يستأنف قياساً على الصالة والثانية يتوضأ ويبين إذا مل يطل الفصل والر 

تدل على أنه ال يشرتط يف الطواف الطهارة ألنه لو اشرتطت الطهارة لبطل الطواف ابحلدث وإذا 
 مل ُيكن البناء على ما سبق. بطل ابحلدث

 
 فصل

 )يف سنن الطواف(
القارئ: وسننه استالم الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من اإلشارة والدعاء والذكر يف مواضعه 

الرمل واملشي يف مواضعه ألن ذلك هيئة يف الطواف فلم جتب كاجلهر واإلخفات يف واالضطباع و 
األعرايب ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الفرائض الصالة وركعتا الطواف ليست واجبة ألن 

 ذكر الصلوات اخلمسة قال فهل علي غريها قال )ال إال أن تطوع( متفق عليه.
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يث يستدل به كثري من العلماء على نفي الوجوب يف بعض الصلوات وعندي أن الشيخ: هذا احلد
ن كل وقت أما العارضة االستدالل به فيه نظر ألن األعرايب إمنا سأل عن الصلوات الدائمة اليت تكو 

 فهذه مقرونة أبسباهبا وقد يدل الدليل على الوجوب وقد يدل الدليل على االستحباب.
لى نفي وجوب الوتر ألنه يتكرر كل يوم فلو كان هناك صالة واجبة يف هذا احلديث يستدل به ع

ياًل على كل شيء حىت اليوم والليلة غري اخلمسة لبينها الرسول عليه الصالة والسالم وأما أن جيعل دل
ما قرن بسبب فهذا توسع يف االستدالل ال وجه له وهذا كالذي يستدل بنفي الواجبات يف الصالة 

يف صالته أو الذي يستدل بوجوب كل صفة وهيئة للصالة حبديث )صلوا كما حبديث املسيء 



على نفى وجوب  رأيتموين أصلي( فهذا غلو يف النفي واإلثبات فيقال هنا إن هذا احلديث ال يدل
صالة ركعيت الطواف ألن املقصود به الصلوات املتكررة كل يوم أما ما له سبب فهو مقرون بسببه 

على عدم وجوب حتية املسجد أو على عدم وجوب صالة الكسوف أو على عدم وهلذا ال نستدل به 
 ل آخر.وجوب صالة العيد أو ما أشبه ذلك ولكننا نعرف أن هذا واجب أو غري واجب من دلي

القارئ: وألهنا صالة مل يشرع هلا مجاعة فلم جتب كسائر النوافل ولكنها سنة مؤكدة وإن صلى 
 نهما.املكتوبة بعد طوافه أجزأته ع

الشيخ: إن صلى املكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما الدليل أن املقصود أن يصلي بعد الطواف وهذا 
ى هللا عليه وعلى آله وسلم حني طاف للوداع صلى حيصل ابلفريضة ورمبا يستدل لذلك أبن النيب صل

 صالة الفجر مث ركب وإن كان هذا قد يعارض أبن يقال ليس فيه نفي لركعيت الطواف.
السائل: ذكران أبن اجلنب ال جيوز طوافه ابلبيت ألنه ممنوع من البقاء يف البيت أفال يلزم على هذا أنه 

 لو توضأ جاز له أن يطوف؟
على هذا وهو صحيح لو توضأ جاز أن يطوف ألنه جيوز املكث يف املسجد إال إذا  الشيخ: نعم يلزم

 قلنا بوجوب الطهارة من احلدث فال.
 املواالة بني الطواف والسعي؟ السائل: هل جتب
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 الشيخ: ال جتب املواالة لو طاف أول النهار وسعى يف آخر النهار فال أبس.
 السائل: هل يشرع استالم وتقبيل احلجر األسود من غري طواف؟

 إمنا هو من سنن الطواف أما تقبيل بال طواف فال أعلم أنه ورد. الشيخ: مل يتبني يل أنه يشرع
ئ: فإن مجع بني األسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتني جاز ألن عائشة واملسور ابن خمرمة فعال القار 

 ذلك.
الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا إذا مجع أسابيع يعىن طاف سبعاً مث سبعاً مث سبعاً ومل يصّل بينهما فإنه 

 لكل أسبوع ركعتني ألن كل سبعة أشواط هلا ركعتان.يصلي 
لة تقع يف اجلمع بني الصالتني إذا مجع بني املغرب والعشاء فهل نقول إن صالة وهذا يدلنا على مسأ

ركعتني تكفي عن راتبيت املغرب والعشاء أو يصلي أربعاً؟ يصلي أربعاً فال تتداخل الركعتان بل إن 
 تني اجملموعتني أوىل من عدم تداخل الركعتني يف األسابيع.عدم تداخل الركعتني يف الصال



  جتب املواالة بينهما ملا ذكران.القارئ: وال
 الشيخ: قوله )بينهما( أى بني الطواف والركعتني وأما املواالة بني أجزاء الطواف فقد سبق أهنا شرط.

عليه وسلم طاف على بعريه وأمر القارئ: وأن يطوف ماشياً فإن طاف راكباً أجزأه ألن النيب صلى هللا 
يث أم سلمة متفق عليه وجيوز أن حيمله إنسان فيطوف به أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس حد

 ألنه يف معىن الراكب.
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الشيخ: هذا ما ذهب إليه املؤلف رمحه هللا ولكن املذهب أنه يشرتط أن يطوف ماشياً إال لعذر 
سلمة اشتكت إىل النيب واالستدالل حبديث أم سلمة فيه نظر ألن الدليل أخص من املدلول فإن أم 

لى هللا عليه وسلم يف طواف الوداع أهنا مريضة فقال هلا )طويف من وراء الناس وأنت راكبة( ويفرق ص
بني الطواف لعذر والطواف لغري عذر وأما طواف النيب صلى هللا عليه وسلم راكباً على بعريه فهذا 

سلمة لعذر  لوا مثلما فعل فحديث أملفائدة عظيمة وهي أن يراه الناس ويستنوا به يعىن أن يفع
وحاجة وحديث النيب صلى هللا عليه وسلم ملصلحة عظيمة وهلذا كان االحتياط بال شك أال يطوف 

راكباً إال لعذر واحملمول كالراكب والذي يدف بعربية كالراكب أيضا إذا كان لعذر فال شك يف جوازه 
 وإذا كان لغري عذر ففي جوازه نظر.

غري عذر ففيه روايتان إحدامها جيزئه ألن هللا تعاىل أمر ابلطواف اف راكباً أو حممواًل لالقارئ: وإن ط
مطلقا وهذا قد طاف وألن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف راكباً وهو صحيح، والثانية ال جيزئه ألهنا 

يه وسلم فإن ابن عبادة تتعلق ابلبيت فلم جيز فعلها راكباً لغري عذر كالصالة فأما النيب صلى هللا عل
ال )إن الناس كثروا عليه يقولون هذا حممد هذا حممد حىت خرج العواتق من البيوت وكان عباس ق

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يضرب الناس بني يديه فلما كثروا عليه ركب( رواه مسلم.
م ركب لرياه الناس الشيخ: إذًا صارت املسألة ملصلحة وكما ذكران أن الرسول عليه الصالة والسال

أسوا به وهلذه العلة اليت ذكرها ابن عباس رضى هللا عنهما واالحتياط بال شك أال يطوف راكباً إال ويت
 لعذر.

 
 فصل
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القارئ: واملرأة كالرجل إال أهنا إذا قدمت مكة هنارا استحب هلا أتخري الطواف إىل الليل ألنه أسرت هلا 
لتمتع وال يستحب هلا مزامحة الرجال الستالم احلجر إال أن ختاف احليض فتبادر الطواف لئال يفوهتا ا

لطهم فقالت امرأة انطلقي بل تشري بيدها إليه قال عطاء كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال ال ختا
نستلم اي أم املؤمنني قالت انطلقي عنك وأبت وليس يف حقها رمل وال اضطباع ألنه يستحب هلا 

هار اجللد والقوة وال يقصد ذلك من املرأة ولذلك ال يسن التسرت وألن الرمل شرع يف األصل إلظ
على أهل مكة رمل وكان ابن الرمل يف حق املكي ومن جرى جمراهم وقال ابن عباس وابن عمر ليس 

 عمر رضي هللا عنه إذا أحرم من مكة مل يرمل.
 تثين:الشيخ: هذا الفصل بني املؤلف رمحه هللا أن املرأة كالرجل يف الطواف إال فيما اس

منها أن األفضل للقادم إىل مكة أن يبادر ابلطواف اقتداء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم أما املرأة 
هلا أن تؤخر الطواف ألنه أسرت هلا ومعلوم أن هذه العلة يف وقتنا احلاضر منتفية فقال إنه يستحب 

 وعلى هذا فيسن هلا أن تبادر ابلطواف كما يبادر الرجل.
إهنا ال تستلم احلجر إذا كان هناك مزامحة والصحيح أن هذا هلا وللرجال لكن كذلك أيضاً قال 

للرجل ال ُينع استحباب استالم احلجر وأما الزحام  خيتلف الرجل عنها أبن الزحام اليسري ابلنسبة
الذي يذهب اخلشوع ويكون اإلنسان بني احلياة واملوت فهذا ال يسن له أن يستلم احلجر وال حياول 

 ا املرأة فمجرد الزحام ولو يسرياً ُينع من استحباب استالمها احلجر.ذلك أم
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ومنها أنه ليس هلا رمل وال اضطباع أما عدم االضطباع فظاهر وأما الرمل فألن املقصود ابلرمل يف 
هنا لو رملت لكان ذلك يف أصل مشروعيته هو إظهار اجللد والقوة واملرأة ال يقصد منها ذلك وأل

األحيان سبباً النكشاف عورهتا ولست أقصد ابلعورة السوأة ولكن انكشاف شيء من بدهنا بعض 
وهبذا نعرف خطأ أولئك النساء الاليت يرملن يف الطواف وكذلك ال تسعى يف بطن الوادي إال أنه 

م إمساعيل يف مكان السعي يعكر على السعي أن أصل مشروعية السعي هو تذكر حال أم إمساعيل وأ
بطن الوادي كانت تسعى لكن حكى بعض أهل العلم اإلمجاع على أن املرأة ال يسن هلا الرمل  أى يف

يف الطواف وال السعي بني العلمني بني الصفا واملروة وألنه قد يكون السبب له حال واحلكم املرتب 
الة ف أليس سببه أن النيب عليه الصعلى هذا السبب له حال أخرى انظر إىل سبب الرمل يف الطوا



وسالم أراد من الصحابة أن يظهروا قوهتم وجلدهم وهلذا أمرهم أن ُيشوا ما بني الركنني لكن احلكم مل 
 يبق وصار الناس اآلن يرملون كل األشواط الثالثة

مل أهل مكة ليس عليهم رمل ألهنم أحرموا من قريب من البيت ومن أحرم من قريب من البيت فال ر 
الذين أحرموا ابحلج من األبطح مل يرملوا يف الطواف وعلى هذا فنقول عليه ويدل لذلك أن الصحابة 

إن من أحرم من مكة فإنه ليس عليه رمل كذلك من كان من أهل مكة وإن أحرموا من احلل ليس 
 عليهم رمل وإمنا الرمل لآلفاقيني.

 
 فصل
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ستلم احلجر مث خيرج إىل الصفا القارئ: وإذا فرغ من الركعتني سعى بني الصفا واملروة ويستحب أن ي
ل يف صفة حج النيب صلى هللا من اببه فريقى عليه حىت يرى البيت فيستقبله ويدعو ألن جابرًا قا

عليه وسلم مث رجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب إىل الصفا فلما دان من الصفا قرأ )إِّنَّ الصََّفا 
دأ مبا بدأ هللا تعاىل به فبدأ ابلصفا فرقى عليه حىت رأى البيت فاستقبله َواْلَمْرَوَة مِّْن َشَعائِّرِّ اَّللَِّّ( نب

ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شي قدير ال  فوحد هللا وكربه وقال
إله إال هللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث دعا بني ذلك وقال مثل هذا ثالث 

صني ت قال أمحد ويدعو بدعاء ابن عمر ذكر حنوًا من هذا وزاد ال إله إال هللا وال نعبد إال إايه خملمرا
له الدين ولو كره الكافرون اللهم اعصمين بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبين حدودك 

ين إليك وإىل اللهم اجعلين ممن حيبك وحيب مالئكتك وأنبيائك ورسولك وعبادك الصاحلني اللهم حبب
يل يف  مالئكتك وإىل رسولك وإىل عبادك الصاحلني اللهم يسرين لليسرى وجنبين العسرى واغفر

اآلخرة واألوىل واجعلين من أئمة املتقني واجعلين من ورثة جنة النعيم واغفر يل خطيئيت يوم الدين 
لإلسالم فال تنزعين منه  اللهم إنك قلت ادعوين استجب لكم وإنك ال ختلف امليعاد اللهم إذ هديتين

ال تؤخرين لسوء الفنت رواه وال تنزعه مين حىت تتوفاين وأان على اإلسالم اللهم ال تقدمين لعذاب و 
 سعيد بن منصور وما دعا به فحسن.

 الشيخ: يف هذه اجلملة مسائل:
إىل احلجر  املسألة األوىل إذا فرغ من الركعتني وأراد السعي بني الصفا واملروة رجع إىل الركن أى



ن طاف األسود فاستلمه وهذا االستالم ليس فيه تقبيل وهو سنة ملن أراد اخلروج للسعي وأما م
 وخرج لغري السعي فليس بسنة وكذلك لو مل يتيسر له االستالم فالظاهر أنه ال يشري إليه.
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قد استلمه يف طوافه؟ فإن قال قائل ما هي احلكمة يف أن يستلمه اإلنسان بعد انتهاء الركعتني و 
 أعلم ما هي احلكمة هذا فاجلواب أن يقال هذا من سنة رسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهللا

 ما عندي اآلن ورمبا تظهر احلكمة ابلتأمل.
وتشتمل هذه القطعة على أنه خيرج إىل الصفا من اببه وكان يف األول املسجد احلرام له أبواب دون 

العلماء أن خيرج إىل الصفا من اببه ألنه أيسر له وألن هذا هو الظاهر من فعل  املسعى وإمنا استحب
 هللا عليه وسلم. الرسول صلى

ومما يؤخذ من هذه القطعة أن اإلنسان إذا دان من الصفا يقرأ )إِّنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة مِّْن َشَعائِّرِّ اَّللَِّّ( قبل 
اآلية اليت تالها الرسول صلى هللا عليه وسلم هي كاآلية  أن يصعد عليه وال يعيد هذا مرة اثنية وهذه

براهيم ألجل أن يشعر نفسه أبنه فعل ذلك تعبدًا هلل تعاىل وامتثاالً اليت تالها حني تقدم إىل مقام إ
 ألمره.
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وسلم  ومما يؤخذ منها أيضاً هل يكمل اإلنسان فيقول نبدأ مبا بدأ هللا به أو إن الرسول صلى هللا عليه
نيب صلى هللا عليه وسلم قال نبدأ أو قال قاهلا تشريعاً ال تعبدًا هبا؟ حيتمل هذا وهذا فيحتمل أن ال

أبدا مبا بدأ هللا به تشريعاً كأنه يقول للناس بدأت ابلصفا ألن هللا بدأ هبا وحيتمل أن تكون من متام 
َشَعائِّرِّ اَّللَِّّ( أبدأ مبا بدأ هللا به ليطابق اللسان القلب الذكر وأن اإلنسان يقول )إِّنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة مِّْن 

ن القلب الشك أراد أن يبدأ ابلصفا واجته إليه لكن من أجل أن اللسان يطابق القلب ويؤكد أنه فإ
إمنا بدأ ابلصفا ألن هللا بدأ به هذا لفظ حديث جابر وأنخذ منه فائدة وهو أن األصل يف ترتيب 

العلماء على  عين إذا ذكر هللا أشياء مرتبة بقوله فهي مرتبة بفعله وهلذا استدلالقول ترتيب الفعل ي
وجوب الرتتيب يف أعضاء الوضوء هبذا احلديث قالوا إن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أشار 

بدأ ابلصفا وقال إىل هذا أن الرتتيب القويل يقتضي الرتتيب الفعلي فإن هللا قال )إِّنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة( ف



لموا ومجموَهكمْم َوأَْيدَِّيكمْم إِّىَل  كمْم َوَأْرجمَلكمْم إِّىَل اْلَكْعَبنْي( فبدأ ابلوجه مث )فَاْغسِّ اْلَمَرافِّقِّ َواْمَسحموا بِّرمؤموسِّ
 اليدين مث الرأس مث الرجلني وهذا ال شك استدالل يف حمله.
يرى البيت أى الكعبة فيستقبلها وُيد يديه ومما يؤخذ من هذه القطعة أن اإلنسان يصعد الصفا حىت 

ل العامة اآلن يشريون إليه إشارة تكبري الصالة ويقول ما ذكره املؤلف من مد الدعاء وليس كما يفع
ذكر هللا عز وجل وما ثبت به احلديث ويدعو بني ذلك فيكرر الذكر ثالث مرات ويدعو مرتني مث 

 ينزل متجهاً إىل املروة.
 شرب ماء زمزم بعد الطواف؟السائل: هل يشرع 

 يوم العيد فقط ألنه مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم الشيخ: الفقهاء يرون أن شرب ماء زمزم يف
 إال يوم العيد.
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القارئ: مث ينزل فيمشي حىت يكون بينه وبني امليل األخضر املعلق بفناء املسجد حنوًا من ستة أذرع 
 سجد وحذاء دار العباس. حياذي امليلني األخضرين الذين بفناء املفيسعى سعياً شديدًا حىت

الشيخ: هذا الذي وصف املؤلف رمحه هللا ال تدركونه اليوم ألن املعامل تغريت كثرياً كان ابألول 
املسجد احلرام ينتهي قبل أن تصل إىل الصفا بينه وبني الصفا سوق وشارع متشي منه السيارات وأان 

سعى يف زاوية املسجد بعد أن ينتهي هذا يسعون وإذا جاءت السيارة وقفوا لتقطع املأذكر أن الناس 
الشارع هناك عمود معلق كما قال املؤلف عمود أخضر لكن ال يتصل ابألرض جمعول عالمة لكن 

هذا العمود بعد أن تقطع الشارع والشارع هذا هو جمرى السيل يعىن هو الوادي وبني طرف الشارع 
أن يكون بينك وبني هذا العمود ستة أذرع أما مود حنو ستة أذرع فلهذا قال العلماء إىل إىل هذا الع

اآلن واحلمد هلل وضعت أعالم خضراء على اجلانبني وفوقها أنوار خضراء أيضاً حىت يكون الذي ال 
يراها من اليمني أو الشمال يرى اإلضاءة اقرتح بعض الناس أن يكون أيضاً حتت القدمني بالط 

نه لو كان هناك شيء لكان هؤالء اجلهال يقفون على ضر لكن هذا االقرتاح تبني أنه غري وجيه ألأخ
هذا األخضر مث يعوقون الناس وأكثر الناس ليس عندهم علم وبصرية فلهذا رئي أال يوضع شيٌء يف 

 األرض ويكفي األعمدة على اليمني والشمال واألنوار.
لنيب صلى هللا عليه شديدًا يعىن يركض ركضاً شديدًا حىت رئي اوقول املؤلف رمحه هللا يسعى سعياً 



وعلى آله وسلم تدور به إزاره من شدة السعي وهذا مقيد مبا إذا مل يشق على اإلنسان أبذية له أو 
 لغريه فإن كان ال ُيكن إال أبذية له أو لغريه فال يؤذِّ ُيشي حسب ما يستطيع.

(3/499) 

 

املروة فريقى عليها ويقول كما قال على الصفا مث ينزل فيمشي يف القارئ: مث ُيشي حىت يصعد 
ابلرجوع أخرى موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه حىت يكمل ذلك سبعا حيتسب ابلذهاب سعية و 

يفتتح ابلصفا وخيتم ابملروة ألن جابرًا قال مث نزل يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املروة حىت إذا 
 بطن الوادي. انصبت قدماه رمل يف

الشيخ: اللفظ الذي نعرفه من حديث جابر )حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى( وفرق بني 
 لرمل فإن صحت هذه اللفظة فاملراد هبا السعي.)سعى( و )رمل( السعي أشد من ا

ر القارئ: حىت إذا صعدان مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا فلما كان آخ
طوافه على املروة( ذكر احلديث رواه مسلم ويدعو فيما بينهما ويذكر هللا تعاىل قال أبو عبد هللا كان 

ملروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت األعز األكرم ابن مسعود إذا سعى بني الصفا وا
وة إلقامة ذكر هللا( وقال النيب صلى هللا عليه وسلم )إمنا جعل رمي اجلمار والسعي بني الصفا واملر 

 وهو حديث حسن صحيح.
َل اَّللَّم الشيخ: وهذا اجلعل شرعي فهو مبعىن إمنا شرع ألن اجلعل كوين وشرعي فقول هللا تعاىل )َما َجعَ 
يَلٍة َوال َحاٍم( هذا اجلعل املنفي شرعي وقوله تعاىل )َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لِّبَ  اساً مِّْن حبِّريٍَة َوال َسائَِّبٍة َوال َوصِّ

 َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاشاً( هذا جعل كوين.
 

 فصل
ن قل مل جيزئه وإن مل يرق القارئ: والواجب من هذا ثالثة أشياء استيفاء السبع فإن ترك منها شيئاً وإ

على الصفا واملروة وجب استيعاب ما بينهما أبن يلصق عقبيه أبسفل الصفا مث يلصق أصابع رجليه 
  ابلواجب كله.أبسفل املروة ليأيت
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الشيخ: اآلن ما يف حد حىت يلصق العقبني أبسفل الصفا واألصابع أبسفل املروة لكن كان ذلك فيما 
يرد أن يصعد استوعب ما سبق درج مثل درج الباب من أراد أن يصعد صعد على هذا الدرج ومن مل 

وتلصق أصابعك يف آخر  بني الدرج وعلى هذا فتلصق عقبيك يف آخر درجة من درجات الصفا
درجة من درج املروة أما اآلن فليس موجودًا لكن املمر الذي جعل للعربيات حده هو املسعى 

دائرة إذا كنت الواجب إذا انتهى املمر انتهى الواجب وليس بالزم أن تصعد وال أن تطوف حول ال
فا وهم اآلن صغروا الدائرة تسعى من فوق يكفي أن تصل إىل جدار الدائرة سواء يف املروة أو يف الص

اليت يف الصفا فاتسع املمر الذي من ورائها وكذلك اتسع ما قبلها من املسعى فاحلاصل اآلن أن 
القبلة كما قال املؤلف فهو اإلنسان إذا استوعب ممر العربيات فقد أتى ابلواجب وإن صعد واستقبل 

 أفضل.
 القارئ: والبداءة ابلصفا خلرب جابر.

 ابر أنه قال فبدأ ابلصفا فرقى عليه.الشيخ: خرب ج
 القارئ: فإن بدأ ابملروة مل يعتد له بذلك الشوط واعتد له مبا بعده.

ي ابتدأه من الشيخ: فيكون سعى ستة أشواط فال بد أن يعود إىل املروة وذلك ألن الشوط األول الذ
 املروة قد لغى.

ه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا سعى القارئ: وترتيب السعي على الطواف فلو سعى قبله مل جيزئ
بعد طوافه وقال )خذوا عين مناسككم( ولو طاف وسعى مث علم أن طوافه غري صحيح لعدم الطهارة 

 أو غريها مل يعتد له بسعيه لفوات الرتتيب.

(4/1) 

 

 تعاىل الشيخ: الرتتيب بني الطواف والسعى شرط ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رتبه كذلك وألن هللا
ْيهِّ َأْن َيطَّوََّف هبَِِّّما( فبدأ بذكر البيت وألن الطواف أهم قال )َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأوِّ اْعَتَمَر َفال جمَناَح َعلَ 

( والذي ينبغي أن يبدأ ابألهم فاألهم لذلك كان الرتتيب بني  ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيقِّ لقوله تعاىل )َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ
ي اجبا فلو بدأ ابلسعي قلنا أعد السعي يعين لو سعى مث طاف قلنا له أعد السعالطواف والسعي و 

ألن السعي األول الغي يف غري حمله وهذا يف العمرة واضح وكذلك يف احلج ال بد أن يتقدم الطواف 
السعي إال أنه من رمحة هللا عز وجل رخص للعباد أن يقدموا السعي على الطواف أي طواف اإلفاضة 

ث أخرجه يب صلى هللا عليه وسلم سئل فقيل له سعيت قبل أن أطوف قال )ال حرج( واحلديألن الن



أبو داود وهو صحيح فاختلف العلماء يف ختريج هذا وكيف يسعى قبل أن يطوف ويقول رسول هللا 
ا )ال حرج(؟ قالوا هذا يف القارن واملفرد قّدم السعي بعد طواف القدوم فأولوا هذا التأويل ألهنم أصلو 

واز تقدمي السعي على قاعدة وهي أنه ال جيوز تقدمي السعي على الطواف قالوا فإذا ورد احلديث جب
الطواف وجب محله علي الصورة اليت وردت وهي سعي القارن واملفرد بعد طواف القدوم فيكون 

ن سعى قبل أن يطوف وهذا رأي اجلمهور أنه ال جيوز تقدمي السعي على طواف اإلفاضة إال القار 
 فاضة لوجهني:واملفرد إذا قدماه بعد طواف القدوم ولكن الذي يظهر أنه جائز يف طواف اإل

الوجه األول أن من املعلوم أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يسأل عن التقدمي والتأخري يف ذلك 
اف اليوم وأن السعي الذي سأل عنه السائل كان يف ذلك اليوم من مجلة األنساك وليس بعد طو 

 القدوم.
سول عليه الصالة والسالم قد سعى مث إن السعي بعد طواف القدوم ال حيتاج إىل السؤال عنه ألن الر 

 بعد طواف القدوم فال حاجة أن يسأل عنه وهو حج الرسول عليه الصالة والسالم.

(4/2) 

 

وذلك يف زمن  اثلثاً أن السعي والطواف إمنا هو يف عبادة احلج ألن الرسول كان يسأل يوم النحر
سعي العمرة على طوافها احلج فالصواب أنه جيوز يف سعي احلج أن يقدم على طواف اإلفاضة وأما 

فال جيوز حىت وإن كان انسياً فإننا نقول اذهب فأعد السعي أو جاهاًل نقول اذهب وأعد السعي 
ه إذا سعى انسياً قبل لكن ذكر بعض العلماء ومنهم عطاء فيما أظن أنه ال أبس إذا كان انسياً أي أن

 .أن يطوف يف العمرة أجزأه لكن القلب ال يطمئن إىل هذا القول
فإذا قال قائل ملاذا ال نقيس العمرة على احلج ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )العمرة حج 

 أصغر(؟ قلنا ال نقيس للفرق ألنك لو قدمت السعي يف العمرة على الطواف ألخللت إخالاًل بيناً إذ
لكثرة أنساكه  أن العمرة تتكون من ركنني الطواف والسعي وأما احلج فال خيتل إذا قدم على الطواف

وألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم رخص يف يوم العيد ابلتقدمي والتأخري دفعاً للمشقة ألن 
ا مجيعاً لكان يف ذلك الناس لو قيل هلم ال بد أن ترموا مجيعاً وتنحروا مجيعاً وتطوفوا مجيعاً وتسعو 

 صار يف ذلك سعة للمسلمني.مشقة لكن إذا كان هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى 
 

 فصل



القارئ: ويسن الطهارة والستارة وعنه أهنما واجبتان ألنه أحد الطوافني أشبه الطواف ابلبيت واألول 
ضي ما يقضي احلاج غري أال تطويف املذهب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة حني حاضت )اق

 ابلبيت( أخرجه مسلم والبخاري.
ليس على ظاهره فقوله عليه الصالة والسالم )غري أال تطويف ابلبيت( قد ثبت  الشيخ: هذا احلديث

يف موطأ اإلمام مالك رمحه هللا أنه قال هلا )غري أال تطويف ابلبيت وال بني الصفا واملروة( وكذلك صح 
يف اري أهنا قضت الطواف والسعي وأهنا مل تقرب البيت إال بعد الوقوف بعرفة فال يكون عنها يف البخ

هذا احلديث دليل على أهنا تسعى خصوصاً وأن عائشة لو سعت لكان هذا السعي مل يسبقه طواف 
 وهو مشكل على ما تقتضيه األدلة.

(4/3) 

 

يس فيها قياس وإال لقلنا أيضاً جتب لكن يقال يف اجلواب على القياس على الطواف إن العبادات ل
ابلبيت فللحديث املروي يف الطهارة يف الوقوف ويف الرمي ويف غريها من مشاعر احلج وأما الطواف 

ذلك )الطواف ابلبيت صالة( على أنه سبق لنا أن القول الراجح أن الطواف ال تشرتط له الطهارة 
 من احلدث األصغر.

طافت املرأة ابلبيت فصلت ركعتني مث حاضت فلتطف ابلصفا واملروة القارئ: وحنوه قالت عائشة إذا 
هلا ذلك كالوقوف، ويسن أن يرقى على الصفا واملروة  وألهنا عبادة ال تتعلق ابلبيت فلم يشرتط

ويرمل بني العلمني وُيشي ماسوى ذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله وال جيب ملا روي عن 
فقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ُيشي وأان شيخ كبري رواه الرتمذي  ابن عمر أنه قال إن أمش

ة بينه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم واىل بينه وال جيب وقال حديث حسن صحيح، ويسن املواال
ألنه نسك ال يتعلق ابلبيت فلم يشرتط له املوالة كالرمي وقد روي أن سودة بنت عبد هللا بن عمر 

ا يف ثالثة أايم ويسن أن ُيشي فإن ركب جاز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم سعت وقضت طوافه
 االة.سعى راكبا وملا ذكران يف املو 

الشيخ: إذًا املواالة على كالم املؤلف يف السعي ليست واجبة وال شرطاً فيجوز أن يسعى شوطاً يف 
ليل وشوطاً يف الفجر وشوطاً يف أول النهار وشوطاً عند الزوال وشوطاً بعد العصر وشوطاً يف نصف ال

ن أن مثل هذا ال الضحى من الغد وشوطاً بعد الظهر من الغد لو فعل ذلك ألجزأ وال يشك إنسا
يقال إنه سعى سبعة أشواط ألن السعي عبادة واحدة يتصل بعضها ببعض فالصواب أن املواالة فيه 



ج إىل قضاء احلاجة أو يتعب فهذا له شرط وهو املذهب وأنه ال جيوز أن يفرق إال لعذر مثل أن حيتا 
 أن يفرق وأما بدون عذر فإنه يعترب متالعباً.

(4/4) 

 

َلٌة(  َعٍة إَِّذا رََجْعتمْم تِّْلَك َعَشَرٌة َكامِّ ٍم يفِّ احْلَجِّّ َوَسبـْ َيامم َثالثَةِّ َأايَّ فجعل فإن قال قائل أليس هللا يقول )َفصِّ
؟ قلنا ال قياس يف العبادات وأيضاً املقصود سبعة أايم كل كاملة مع أهنا مفرقةهللا تعاىل هذه العشرة  

يوم منفرد عن اآلخر أما السعي فهو عبادة واحدة فلماذا ال نقول إن املواالة فيه شرط كما قلنا 
املواالة شرط يف الوضوء وشرط يف الصالة وكل عبادة إذا كانت مكونة من هيئة فال بد أن تتم هذه 

 ل عضني فهذا خيالف ما جاءت به السنة.ئة أما أن جتزأ وجتعاهلي
السائل: أيهما أفضل السعي راكباً أم ماشياً ألن النيب سعى راكباً وهل تقاس اآلن العربة على 

 الركوب؟
 الشيخ: األفضل أن يسعى ماشياً لكن له أن يركب والعربة حكمها حكم الركوب.

روة وال ترمل يف طواف وال سعي ملا ذكران يف ترقى على الصفا واملالقارئ: واملرأة كالرجل إال أهنا ال 
 الرمل يف الطواف وليس على أهل مكة رمل كذلك نص عليه.

 
 فصل
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القارئ: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعاً ال هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته ملا روى 
احلج فلما قدم رسول هللا  ىلابن عمر قال متتع الناس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعمرة إ

صلى هللا عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي 
حجته ومن مل يكن معه هدي فليطف ابلبيت وبني الصفا واملروة وليقصر وليحلل متفق عليه وإمنا 

التحلل للحديث وعنه أنه ه جعل التقصري هاهنا ليكون احللق للحج فأما من ساق اهلدي فليس ل
يقصر من شعره خاصة وال ُيس شاربه وال أظفاره ملا روى معاوية قال قصرت من رأس رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مبشقص عند املروة حديث صحيح رواه مسلم، وعنه إن قدم يف العشر مل حيل 



و كمن أهدى ملا روت حفصة فهلذلك وإن قدم قبل العشر حنر وحتلل كاملعتمر غري املتمتع ومن لبد 
أهنا قالت اي رسول هللا ما شأن الناس حلوا من العمرة ومل حتلل أنت من عمرتك فقال إين لبدت 

رأسي وقلدت هدايً فال أحل حىت أحنر متفق عليه، فأما املعتمر الذي ال يريد التمتع فإنه حيل وإن  
 ذي القعدة فحل وحنر هديه. يفكان يف أشهر احلج ألن النيب صلى هللا عليه وسلم اعتمر 

الشيخ: هذا الفصل فيه أن اإلنسان إذا فرغ من السعي فإن كان متمتعاً ال هدي معه قصر من شعره 
وحل من عمرته وهل هذا وجوابً أو استحباابً؟ الصواب أنه استحباب وأن التمتع ليس بواجب بل 

ه أفضل ومن مل يسقه فالتمتع يف حقه حقاألنساك الثالثة كلها جائزة لكن من ساق اهلدي فالقران يف 
 أفضل وبذلك جتتمع السنة القولية والفعلية.
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ويف هذا الفصل أن املتمتع ُيكن أن يسوق اهلدي والصواب أنه إذا ساق اهلدي فإنه ال حيرم ابلتمتع 
لف رمحه هللا حيل والعجب أن املؤ  لتعذره ألن التمتع ال بد فيه من إحالل ومن معه اهلدي ال ُيكن أن

وكذلك من قبله من الفقهاء ومن بعده يقولون إنه إذا ساق اهلدي وهو متمتع وطاف وسعى فإنه ال 
يقصر وحيرم ابحلج وقد سبق لنا هل هذا يعترب قراانً أو متتعاً؟ منهم من يرى أنه قران ومنهم من يرى 

 دي وهو متمتع.ردة يعين أن يسوق اهلأنه متتع ولكن أصل املسألة غري صحيحة وغري وا
ويف هذا الفصل أنه إذا قدم يف العشر ومعه هدي فإنه ال حيل لفعل النيب صلي هللا عليه وعلى آله 

وسلم ومن قدم قبل ذلك فإنه حيل ولكن الصحيح أن احلكم واحد وأن من ساق اهلدي يف حجه أو 
 س له إال القران.مكة ومعه اهلدي فلي يف عمرته وهو متمتع فإنه جيعله قراانً أي أن من قدم

وأما قوله رمحه هللا إن التلبيد كسوق اهلدي يعين فإذا لبد رأسه امتنع التحلل فهذا فيه نظر ظاهر ألن 
الذي ُينع التحلل ليس هو التلبيد بل هو سوق اهلدي قال الرسول عليه الصالة والسالم )إن معي 

نه كان عازماً على أال أييت رأسه إال يف الصالة والسالم فأل اهلدي فال أحل( وأما تلبيد الرسول عليه
يوم العيد فلبده والتلبيد أن يضع على الرأس ما يلبد الشعر من صمغ وعسل وحنوه لئال ينتفش 

فالصواب أن التلبيد ليس كسوق اهلدي وأما قول الرسول عليه الصالة والسالم )إين لبدت رأسي 
 هو سوق اهلدي فقط. ع والذي ُينع التحللوقلدت هدايً( فهذا بيان للواق

وأما إذا قدم مكة ال للحج بل للعمرة فإنه إذا وصل إىل مكة وأدى العمرة حنر وحل وهذا ال إشكال 
 فيه والدليل على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم اعتمر يف ذي القعدة وحنر هديه وحل.



 
 فصل

 )يف وجوب السعي(
ائشة رضي هللا عنها )طاف رسول هللا صلى هللا عليه احلج إال به لقول ع القارئ: والسعي ركن ال يتم

وسلم بني الصفا واملروة وطاف املسلمون وكانت سنة ولعمري ما أمت هللا حج من مل يطف بينهما( 
 رواه مسلم.
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وعن حبيبة بنت أيب جتراة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )اسعوا فإن هللا كتب 
 تعاىل )َفال جمَناَح َعَلْيهِّ َأْن واه أبو داود وعنه أنه سنة ال شيء على اتركه لقول هللاعليكم السعي( ر 

َيطَّوََّف( مفهومه أنه مباح ويف مصحف أيّب وابن مسعود )فال جناح عليه أن ال يطوف هبما( وهذا ال 
الدليلني  ينحط عن رتبة اخلرب قال القاضي الصحيح أنه واجب جيربه الدم وليس بركن مجعاً بني

 وتوسطاً بني األمرين.
 ي ثالثة أقوال:الشيخ: فصار يف السع
 القول األول أنه ركن.

 والثاين أنه سنة.
والثالث أنه واجب واألظهر أنه ركن وأنه ال يتم احلج والعمرة إال به كما قالت عائشة رضي هللا عنها 

ال جمَناَح َعَلْيهِّ َأْن  اَّللَِّّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأوِّ اْعَتَمَر فَ وأما قوله تعاىل )إِّنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة مِّْن َشَعائِّرِّ 
َيطَّوََّف هبَِِّّما( فيعرف معىن اآلية مبعرفة سبب النزول وسبب النزول أن الصحابة رضي هللا عنهم حترجوا 

هذه اآلية:  من الطواف بني الصفا واملروة ألنه كان فيهما صنمان فتحرجوا من الطواف هبما فأنزل هللا
ائِّرِّ اَّللَِّّ( ويدل على أن املقصود بذلك بيان مشروعية الطواف ابلصفا )إِّنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة مِّْن َشعَ 

واملروة أنه قال )مِّْن َشَعائِّرِّ اَّللَِّّ( ويكون قوله )َفال جمَناَح َعَلْيهِّ( دفعاً للتحرج مما وقع يف نفوس 
الصحابة ليس املراد به رفع اإلمث بل رفع التحرج الواقع عند  الصحابة رضي هللا عنهم فنفي اجلناح

 رضي هللا عنهم.
 

 فصل



 )السعي بني الصفا واملروة(
القارئ: وال يسن السعي بني الصفا واملروة إال مرة يف احلج ومرة يف العمرة فمن سعى مع طواف 

عد طواف الزايرة فأما القدوم مل يعده مع طواف الزايرة ومن مل يسع مع طواف القدوم أتى به ب
منه والتطوع به ألنه يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال الطواف ابلبيت فيستحب اإلكثار 

 )من طاف ابلبيت وصلى ركعتني فهو كعتق رقبة( رواه ابن ماجة.
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ع كل الشيخ: السعي بني الصفا واملروة ليس مبشروع إال يف حج أو عمرة وأما الطواف فهو مشرو 
أنه ليس من السنة  وقت ولكن هل األفضل أن نكثر من الطواف يف أوقات املواسم أو ال؟ الصواب

وال من األفضل أن نكثر وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف حجة الوداع مل يطف إال 
ي طواف النسك فقط فطاف طواف القدوم وطاف طواف اإلفاضة وطاف طواف الوداع مع أنه بق

سنة وال من األفضل أن أربعة أايم قبل الطلوع ومل ينزل إىل مكة ليطوف فدل هذا على أنه ليس من ال
تكثر الطواف يف أايم املواسم ألن يف البيت من هو أحق منك ممن حج أو اعتمر فقول املؤلف رمحه 

دماً إليها ومل يكن هللا أنه يسن يف كل وقت فيه نظر بل يقال أما إذا كان اإلنسان يف مكة أو كان قا
 أن ال يزيد على طواف النسك.هناك مواسم فال أبس وأما إذا كان يف موسم احلج فاألفضل 
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 ابب صفة احلج
القارئ: يستحب ملن مبكة اخلروج يوم الرتوية وهو الثامن من ذي احلجة قبل صالة الظهر ألن النيب 

كان حراماً خرج على حاله ومن كان حالالً   فمنصلى هللا عليه وسلم خرج يومئٍذ فصلى الظهر مبىن 
من املكيني واملتمتعني أحرم ابحلج وفعل ما فعله عند اإلحرام من امليقات ومن حيث أحرم من احلرم 
جاز ألن جابراً قال أمران النيب صلى هللا عليه وسلم ملا حللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن فأهللنا من 

بيت سبعا ويصلي ركعتني مث يستلم الركن وينطلق منه مهالً ابحلج ابلاألبطح واملستحب أن يطوف 
ألن عطاء كان يفعل ذلك ويفعل يف إقامته مبىن ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال جابر ركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى مبىن الظهر والعصر واملغرب 



قليالً حىت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار حىت  مكثوالعشاء والفجر مث 
أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا حىت إذا زالت الشمس أمر ابلقصواء فرحلت له 
فأتى بطن الوادي فخطب الناس مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر مث مل يصل 

ب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتى املوقف فجعل بطن انقته القصواء إىل رك بينهما شيئاً مث
الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حىت غربت الشمس وذهبت 

الصفرة قليال حىت غاب القرص ودفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهذا أوىل ما فعل اقتداء 
 برسول هللا.

 شيخ: ذكر املؤلف يف هذه القطعة من كالمه صفة احلج وصفة اإلحرام زماانً ومكاانً وهيئة.ال
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أما الزمن فيكون قبل صالة الظهر ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم خرج إىل مىن قبل صالة 
ون فيه املاء إذ أن كان يرتو   الظهر يوم الثامن وهو الذي يسمى يوم الرتوية ومسي بذلك ألن الناس

املشاعر قبل األزمنة األخرية كان ينقل إليها املاء نقاًل فخرج عليه الصالة والسالم ومعه الذين حلوا 
 من إحرامهم وهم املتمتعون أحرموا من جديد والذين مل حيلوا بقوا على ما كانوا عليه وخرجوا.

ه أنه ال يصح أن حيرم من احلل يف احلج ز يفهم منوقول املؤلف رمحه هللا من حيث أحرم من احلرم جا
إذا كان يف مكة وأنه ال بد أن حيرم من مكة أو من احلرم ويف هذا خالف بني أهل العلم منهم من قال 
إنه حيرم من مكانه سواء كان يف احلل أو احلرم ومنهم من قال حيرم من احلرم ألن النيب صلى هللا عليه 

أنشأ حىت أهل مكة من مكة( واملذهب األول أنه حيرم من  ك فمن حيثوسلم قال )من كان دون ذل
احلرم كله ومن احلل وقالوا إنه إذا أحرم من احلل فإنه سوف خيرج إىل مىن وهي من احلرم فيكون قد 
مجع يف إحرامه بني احلل واحلرم ولكن ال شك أن االحتياط أن حيرم من مكانه وأن ال يرتك اإلحرام 

ذلك يف املثال لو أن أحدًا من أهل مكة أراد أن حيرم ابحلج أو من  حلل ويظهرحىت خيرج إىل ا
املتمتعني الذين حلوا فانتظر حىت خرج الناس إىل عرفة وأحرم من عرفة فعلى القول أبنه جيوز من 

احلل واحلرم يكون هذا الرجل مل يرتك واجباً وعلى القول أبنه ال بد أن حيرم من احلرم يكون هذا قد 
 امليقات فيلزمه دم. رم من غريأح

وقول املؤلف رمحه هللا )املستحب أن يطوف ابلبيت سبعاً ويصلي ركعتني مث يستلم احلجر وينطلق منه 
مهاًل ابحلج( هذا ليس بصحيح بل هذا بدعة وإن فعله عطاء ألن عطاء من التابعني وليس صحابياً 



تقدم أحد منهم حني أرادوا اخلروج حابه مل يوفعله ليس حبجة وهاهو النيب صلى هللا عليه وسلم وأص
إىل مىن إىل احلرم ويطوفوا به بل خرجوا من مكاهنم إىل مىن حمرمني رأساً فهذا الذي ذكره املؤلف أنه 

 مستحب ليس بصحيح.
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وأما ما ساقه فقال إن جابرًا قال ركب النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فصلى مبىن الظهر 
م قصرًا بال مجع ألنه مل لعشاء والفجر فاألمر كذلك وصالها عليه الصالة والسالوالعصر واملغرب وا

جيمع يف حجه إال يف عرفة ومزدلفة يقول )إن النيب صلى هللا عليه وسلم مكث قليالً حىت طلعت 
 الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة فسار حىت أتى عرفة فوجد القبة ضربت له بنمرة(.

ا النيب صلى هللا عليه وعلى آله تقع يف الغريب اجلنويب من عرفة وهي مسرتاح فمكث فيهمنرة قرية 
وسلم ليسرتيح وهلذا أمر أن تضرب له قبة بنمرة ومل أيمر أن تضرب له قبة مبىن ألهنا من مشاعر احلج 

بيتاً مبىن  وأما منرة فليست من مشاعر احلج وهلذا أمر أن تضرب له قبة بنمرة وملا قالوا أال نضرب لك
 قال )ال مىن مناخ من سبق(.

فسار حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة( فقد ظن بعض العلماء أن هذا يدل وأما قوله )
على أن منرة من عرفة ألنه قال سار حىت أتى عرفة فوجد القبة ضربت له بنمرة ولكن هذا ليس 

 صار منتهى سريه عرفة ونزل بنمرة يف طريقه بصحيح ألن مراد جابر بقوله حىت أتى عرفه يعين حىت
بر أن النيب صلى هللا عليه وسلم خالف قريشاً ألن قريشاً يقولون إن أهل احلرم ال خيرجون وقصد جا

من احلرم بل يقفون يف مزدلفة كما قال يف هذا احلديث )وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر 
ة أي ية( لكن النيب عليه الصالة والسالم مضى حىت أتى عرفاحلرام كما كانت قريش تفعل يف اجلاهل

 حىت صار منتهى سريه إىل عرفة.
 يقول فنزل هبا أي يف القبة حىت إذا زالت الشمس أمر ابلقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي.
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نسان أمري قوله أمر يدل هذا على أنه ال غضاضة يف األمر يف مثل هذه األمور يعين أنه إذا كان اإل
وا طعامه أو ما أشبه ذلك فهذا ليس القوم وأمرهم أن يرحلوا له راحلته وأن يضربوا له القبة وأن يقرب



من املسألة املذمومة ألن هؤالء الذين معه يرون أهنم مؤمترون أبمره وأهنم مبنزلة اخلدم له فكما أنه 
 ك أعطين كذا فهذا مثله.ليس من املسألة املذمومة أن تقول البنك أعطين كذا أو خلادم

 مشهور معروف يفصل بني عرفة وبني يقول حىت أتى بطن الوادي وهو بطن وادي عرنة وهو وادٍ 
مزدلفة وهلذا قال العلماء كل مشعرين فبينهما وادي فعرفة ومزدلفة بينهما عرنة ومزدلفة ومىن بينهما 

 حمسر.
 م.يقول حىت أتى بطن الوادي فخطب الناس وأذن بالل مث أقا

الوادي هناراً ال أبس به نزل عليه الصالة والسالم يف بطن الوادي وفيه دليل على أن النزول يف بطن 
أما املبيت به ليالً فقد ورد النهي عن ذلك ألن اإلنسان ال يدري رمبا يفجؤه املاء وحيصل عليه بذلك 

ه ذلك يقول فخطب الناس الضرر لكن يف النهار ال أبس لإلنسان أن ينزل لصالة أو طعام أو ما أشب
 مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر.

يف هذا دليل على أن املستحب يف عرفة اجلمع بني الظهر والعصر مجع تقدمي وفيه أيضاً دليل على 
أن املسافر ال يصلي اجلمعة ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل يصل اجلمعة يف عرفة مع أن 

أن يؤذن ولو   ته كانت يوم اجلمعة لكن السفر ليس حماًل إلقامة اجلمعة وهلذا خطب الناس قبلوقف
 كانت مجعة خلطب بعد األذان وصرح جابر أبنه صلى الظهر مث أقام فصلى العصر.
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يقول مث مل يصل بينهما شيئا ألن املسافر ال يسن له أن يصلي الرواتب وإال فمن املعلوم أن بني 
أتى املوقف يعين حىت أتى ظهر والعصر راتبة الظهر البعدية مث ركب صلى هللا عليه وسلم حىت ال

املوقف الذي اختار أن يقف فيه وهو شرقي عرفة ووقف فيه عليه الصالة والسالم وقال )وقفت 
 هاهنا وعرفة كلها موقف( وكأنه يقول للناس ال تتعبوا أنفسكم وأتتوا إىل هذا املكان كونوا على

أعلم ليكون يف مؤخرة القوم أمكنتكم فكل عرفة موقف لكنه اختار أن يكون هناك واحلكمة وهللا 
ألن من عادته عليه الصالة والسالم إذا كان يف سفر صار يف آخر القوم حىت يتفقد من يتخلف يف 

 عرفة أو ما أشبه ذلك.
معروفة كبرية عند اجلبل الذي يقول رمحه هللا )فجعل بطن انقته القصواء إىل الصخرات( والصخرات 

م وما زالت موجودة حىت اآلن وقد حاول بعض الناس أن وقف عليه الرسول عليه الصالة والسال
يزيلها وأن جيعل املكان مسرتاحاً لكن مل حيصل له ذلك واحلمد هلل ألنه لو حصل ذلك لكان هذا 



 كانت عليه.املكان منتزهاً للناس ولزالت حرمته لكن بقيت الصخرات على ما  
ريقهم وشبهه ابحلبل ألنه موطئ األقدام له أثر  وقوله )وجعل حبل املشاة بني يديه( حبل املشاة يعين ط

كاحلبل املمدود وقيل إن حبل املشاة عبارة عن رمل مندعث بني هذه الصخرات ُيشي معه املشاة 
حىت غاب القرص( استقبل )فاستقبل القبلة ومل يزل واقفاً حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليالً 

ملا سقط زمام انقته أمسكه إبحدى يديه وهو رافع األخرى القبلة وجعل يدعو رافعاً يديه وهو راكب و 
عليه الصالة والسالم وبقي يدعو إىل أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قلياًل حىت غاب القرص 

لم فهذا أوىل ما فعل اقتداًء يعين بذلك قرص الشمس )ودفع رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وس
ع صلى هللا عليه وسلم وقد شنق لناقته القصواء الزمام حىت إن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم( دف

رأسها ليصيب مورك رحله من شدة شنقه هلا وهو يقول )أيها الناس السكينة السكينة( ولكنه إذا 
 وجد متسعاً أسرع.

(4/14) 

 

مام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم يف وقوفهم ودفعهم يف أول القارئ: ويستحب أن خيطب اإل
 ما تزول الشمس.

وفعلهم يف وقوفهم( هذا ال شك أنه الشيخ: قوله )أن خيطب اإلمام خطبة يعلم الناس مناسكهم 
مناسب أن يذكر هذا لكن النيب صلى هللا عليه وسلم خطبهم خطبة عظيمة بني فيها مقاصد عظيمة 

قال )إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام( وقال )اتقوا هللا يف النساء( وخطبة الرسول من اإلسالم و 
لعلماء ابلشرح وآخر من علمت توىل ذلك عليه الصالة والسالم هذه معروفة مشهورة توالها بعض ا

 الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد رمحه هللا فله رسالة يف شرح هذه اخلطبة.
ن سامل بن عبد هللا قال للحجاج يوم عرفة إن كنت تريد أن تصيب السنة القارئ: ويقصر اخلطبة أل

ألذان فينزل فيصلي هبم فقصر اخلطبة وعجل الصالة فقال ابن عمر صدق رواه البخاري وأيمر اب
الظهر والعصر جيمع بينهما أبذان وإقامتني للخرب ومن مل يصل مع اإلمام مجع يف رحله ألهنما صالات 

يف حق املنفرد كصاليت املزدلفة مث يصري إىل موقف عرفة وأين وقف منها جاز  مجع فشرع مجعهما
داود وهي من اجلبل املشرف على عرفة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )عرفة كلها موقف( رواه أبو 

 إىل اجلبال املقابلة له إىل ما يلي حوائط بين عامر إىل بطن عرنة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )كل
عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة( رواه ابن ماجه واألفضل الوقوف يف موقف رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم وقف راكبا وألنه أمكن له من الدعاء وقيل عليه وسلم وأن يقف راكبا ألن النيب صلى هللا
 الراجل أفضل ألنه أروح لراحلته وحيتمل أن يكوان سواء.

(4/15) 

 

أن يقال يفعل ما هو أرجح إىل قلبه وأحضر وأمجع لدعائه ألنه لو ركب اآلن الشيخ: واألرجح 
يريد لكن لو كان انزالً واجتمع الناس كلهم على ظهر السيارة قد ال يتمكن اإلنسان من الدعاء كما 

يف األرض وانفرد يف مكان وحده أو مع رجل أو رجلني من أصحابه ودعا هذا الشك أنه أحضر لقلبه 
وىل أن يقال يفعل ما هو أخشع لقلبه وأما النيب صلى هللا عليه وسلم فوقف راكباً ألنه وأخشع فاأل

 يعلم الناس بقوله وفعله.
 

 فصل
 )يف الذكر والدعاء(

وجيتهد يف الذكر والدعاء ألنه يوم رغبة ترجى فيه اإلجابة فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  القارئ:
 عبيدًا من النار من يوم عرفة فإنه ليدنو عز وجل فيباهي هبم قال )ما من يوم أكثر أن يعتق هللا

لنيب صلى هللا املالئكة فيقول ما أراد هؤالء( رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ويدعو مبا روي عن ا
عليه وسلم أنه قال )أكثر دعاء األنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة ال إله إال هللا وحده ال شريك له له 

احلمد حييي وُييت وهو حي ال ُيوت بيده اخلري وهو على كل شي قدير اللهم اجعل يل يف امللك وله 
بدعاء ابن عمر رضي هللا عنه الذي قليب نورا ويف بصري نورا ويف مسعي نورا ويسر يل أمري( ويدعو 

 ذكرانه وخيتار من الدعاء ما أمكنه.
 

 فصل
 )يف الوقوف بعرفة(

(4/16) 

 



طلوع فجر يوم عرفة إىل طلوع فجر النحر ملا روى عروة بن مضرس بن  القارئ: وقت الوقوف من
 الصالة فقلت اي أوس بن الم قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملزدلفة حني خرج إىل

رسول هللا إين جئت من جبلي طيء أكللت راحليت وأتعبت نفسي وهللا ما تركت من جبل إال وقفت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت عليه فهل يل من حج فقال 

صحيح، وقال أبو ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه( حديث 
حفص العكربي أول وقته زوال الشمس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وقف بعده واألول أوىل 

يوم عرفة فكان وقتاً للوقوف هبا كالذي بعده ووقوف النيب صلى هللا للخرب وألن ما قبل الزوال من 
 عليه وسلم مل يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب.

و حفص العكربي هو الذي عليه مجهور العلماء أن وقت الوقوف من زوال الشيخ: أما ما ذكره أب
بعرفة لياًل أو هنارًا( جممل  الشمس وقالوا إن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )وقد وقف قبل ذلك

بينه فعل الرسول عليه الصالة والسالم وأما ما ذكره من التعليل فهو تعليل عليل وهو قوله وألن ما 
من يوم عرفة فكان وقتاً للوقوف كالذي بعد الزوال فيقال هذا القياس ليس بصحيح ألن  قبل الزوال

ريق ومع ذلك ال ترمى إال بعد زوال الشمس يف أايم التشريق ما قبل زوال الشمس من أايم التش
 واملسألة عند التأمل تكاد تقول إن األدلة متكافئة يف كون ما قبل الزوال وقتاً للوقوف أو ال.

كون الرسول عليه الصالة والسالم يبقى يف منرة إىل الزوال مث مل أيت إال بعد أن زالت الشمس   ألن
لزوال أو يواصل السري حىت ينزل مرة واحدة يؤيد قول مع أنه إبمكانه أن يرحتل من منرة قبل ا

ه اجلمهور أن وقت الوقوف من الزوال فقط وحديث عروة يؤيد املشهور من مذهب اإلمام أمحد رمح
 هللا أن وقت الوقوف من الفجر إىل الفجر أي من الفجر يوم التاسع إىل الفجر يوم العاشر.

(4/17) 

 

الوقوف قائماً أو قاعداً أو جمتازًا أو انئماً أو غري عامل أبنه عرفة  القارئ: ومن حصل يف عرفة يف وقت
تسب له به ألنه ليس من أهل العبادات فقد أدرك احلج للخرب ومن كان مغمى عليه أو جمنوانً مل حي

خبالف النائم ملا ذكران يف الصيام ومن فاته ذلك فقد فاته احلج قال ابن عقيل والسكران كاملغمى 
 ليس من أهل العبادات. عليه ألنه

الشيخ: إذًا لو اإلنسان انم قبل أن يصل إىل عرفة ومحله أهله وهو انئم ثقيل النوم وبقي انئماً يف 
حىت مغيب الشمس مث دفعوا به معهم فحجه صحيح ألنه وقف بعرفة وليس فاقدًا للعقل سيارته 



ويعاملون معاملة من فاته احلج خبالف السكران واجملنون فإنه ليس هلم حج ويكون احلج قد فاهتم 
 واملغمى عليه كاجملنون ألنه ال يستطيع أن يستيقظ خبالف النائم فإنه ُيكن أن يستيقظ.

يشرتط للوقوف طهارة وال سرتة وال استقبال ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة القارئ: وال 
أمرها فوقفت قال أمحد رضي هللا عنه إذ حاضت )افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف ابلبيت( و 

يستحب أن يشهد املناسك كلها على وضوء ألنه أكمل وأفضل وجيب أن يقف حىت تغرب الشمس 
صلي هللا عليه وسلم وقف كذلك فإن دفع قبل الغروب مث عاد فال دم عليه ألنه مجع بني  ألن النيب

 وال يبطل حجه حلديث عروة بن مضرس. الليل والنهار فإن مل يعد فعليه دم ألنه ترك نسكاً واجبا
الشيخ: وهذه مسألة أيضاً فيها خالف هل جيب أن يقف إىل الغروب أو جيوز أن يدفع قبله فمن 

ماء من قال إنه جيوز أن يدفع قبل الغروب ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال لعروة العل
جه( ومل يقل أو هنارًا وبقي إىل الغروب وإذا مت حجه )وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل أو هناراً فقد مت ح

نه ال بد أن يبقى إىل وقضى تفثه فهذا يعين الرباءة من الدم لكن إذا أتمل اإلنسان حق التأمل وجد أ
 الغروب.

 أواًل ألن هذا فعل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وقد قال )خذوا عين مناسككم(.

(4/18) 

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان خيتار األيسر من األعمال ومعلوم أن الناس إذا اثنياً أن النيب 
دفعوا قبل غروب الشمس أي يف النهار فهو أيسر مما إذا دفعوا بعد الغروب ألهنم إذا دفعوا بعد 

 إال لوجوبه.الغروب أظلم الليل وال خيتار النيب صلى هللا عليه وسلم ما هو أشق على املسلمني 
اً أن يف البقاء حىت تغرب الشمس خمالفة للمشركني ألن املشركني كانوا يدفعون من عرفة قبل أن اثلث

تغرب الشمس إذا كانت الشمس على رؤوس اجلبال كالعمائم على الرجال دفعوا وال ينتظرون 
لصالة والسالم الغروب فمن دفع قبل ذلك فقد شابه املشركني وعدل عن سنة سيد املرسلني عليه ا

ألقرب أن البقاء إىل الغروب واجب ويبقى هل يف كل واجب تركه اإلنسان دم سيأيت إن شاء هللا فا
 الكالم يف الواجبات ويتبني األمر.

القارئ: ومن واىف عرفة لياًل أجزأه وال دم عليه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )احلج عرفة فمن جاء 
بو داود ويستحب أن ال يدفع قبل اإلمام قال أمحد د مت حجه( رواه أقبل صالة الفجر ليلة مجع فق

 وما يعجبين أن يدفع إال مع اإلمام ألن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مل يدفعوا قبله.



الشيخ: أما اآلن فال إمام وال مأموم كل إمام نفسه ألن األمة كما تعرفون كثرية جداً والطرق حتتاج إىل 
 تبع اإلمام وهللا املستعان.ود فال ُيكن أن يترتيب من اجلن

 
 فصل

 )يف الدفع إىل مزدلفة(

(4/19) 

 

القارئ: مث يدفع بعد الغروب إىل مزدلفة ويسري وعليه السكينة وإذا وجد فرجة أسرع لقول جابر 
س السكينة السكينة حىت )وأردف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة وسار وهو يقول أيها النا

ا املغرب والعشاء أبذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما( وقال أسامة )كان أتى املزدلفة فصلى هب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسري العنق فإذا وجد فرجة نص( يعين أسرع متفق عليه ويكون يف 

هللا عليه وسلم مل يزل يليب حىت رمى مجرة الطريق يليب ويذكر هللا تعاىل ملا روى الفضل )أن النيب صلى 
لعقبة( متفق عليه فإذا وصل مزدلفة أانخ راحلته مث صلى املغرب والعشاء قبل حط الرحال جيمع ا

بينهما خلرب جابر وروى أسامة أن النيب صلى هللا عليه وسلم أقام فصلى املغرب مث أانخ الناس يف 
يف طريق ة فصلوا مث حلوا رواه مسلم وإن صلى املغرب منازهلم ومل حيلوا حىت أقام العشاء اآلخر 

 مزدلفة ترك السنة وأجزأه ألن اجلمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص.
الشيخ: ما قاله املؤلف رمحه هللا يف أنه جيمع بني املغرب والعشاء هذا هو الواقع ابلنسبة إىل حال 

 مزدلفة وهذا على اإلبل حيتاج إىل مدة الرسول عليه الصالة والسالم ألنه سار من أقصى عرفة إىل
ذا كان مجع الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مجع أتخري ألنه مل يصل إىل مزدلفة إال بعد وهل

 دخول وقت العشاء.

(4/20) 

 

وقول املؤلف رمحه هللا إنه لو صالها يف الطريق أجزأ ألن اجلمع رخصة هذا هو رأي اجلمهور وخالف 
صالته ألن أسامة بن زيد رضي  يق مل تصحيف ذلك ابن حزم ومجاعة معه وقالوا لو صلى يف أثناء الطر 

هللا عنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم الصالة قال )الصالة أمامك( ولكن الصحيح رأي اجلمهور 



وأن النيب صلى هللا عليه وسلم أخر الصالة ومل يصل يف الطريق رفقاً ابلناس ألنه لو وقف وصلى يف 
لوقت ليس هناك إضاءات فيشق على الناس يف ذلك ا الطريق صار يف هذا تعب ومشقة وال سيما أنه

فكان عليه الصالة والسالم من حسن تسيريه للحجاج أنه أخر صالة املغرب والعشاء حىت أتى 
مزدلفة ولكن لو وصل إىل مزدلفة قبل صالة العشاء فهل يسن له مجع التأخري اقتداًء ابلرسول عليه 

يت وقت العشاء أو يقال صل املغرب والعشاء ظر حىت أيالصالة والسالم أو يقال صل املغرب مث انت
مجع تقدمي؟ يرى بعض العلماء األول ويقول إن الرسول مجع مجع أتخري ويرى بعض العلماء الثاين 

ويستدل حبديث ابن مسعود رضي هللا عنه أنه وصل إىل مزدلفة قبل العشاء مث أذن وصلى املغرب مث 
يث صحيح ويرى بعضهم أنه يصلي من حني أن شاء واحلددعا بعشائه فتعشى مث أذن فصلى الع

يصل وجيمع مجع تقدمي ويقول إن الرسول عليه الصالة والسالم مجع مجع أتخري ألنه أرفق ابلناس 
واآلن األرفق ابلناس أن يصلوا مجعاً مىت وصلوا فيكون إذا وصل متقدماً جيمع بني املغرب والعشاء 

اتنا احلاضرة فإنه قد يشق على اإلنسان أن جيد ماء ما يف أوقمجع تقدمي وهذا هو املناسب ال سي
يتوضأ به فيكون األرفق به أن جيمع مجع تقدمي من حني أن يصل ولكن لو مل يصل إىل مزدلفة إال بعد 
منتصف الليل فهل يؤخر؟ نقول ال شك أنه إذا متكن من أن ينزل ويصلي قبل فوات الوقت أن هذا 

هل يؤخر حىت يصل إىل مزدلفة؟ إن قلنا أبن وقت العشاء ُيتد شق عليه فهو الواجب لكن إذا كان ي
إىل طلوع الفجر قلنا إذا شق عليه النزول يف أثناء الطريق أخر إىل أن يصل إىل مزدلفة ما مل خيش 

 طلوع الفجر وأما إذا

(4/21) 

 

هر السيارة إذا مل قلنا أبن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وهو القول الراجح نقول صل ولو على ظ
لسيارات ال يستطيع أن خيرج عن تتمكن من النزول ألنه أحياانً ال يتمكن اإلنسان من النزول لكثرة ا

اخلط وال أن يقف يف اخلط ففي هذه احلال على القول أبن وقت العشاء إىل منتصف الليل يتعني 
ا أمكن مجاعة أو فرادى عليه أن يصلي على ظهر سيارته على حسب حاله يفعل ما يقدر عليه إذ

 املهم أن ال خيرج الوقت.
فجر مث يصلي الفجر يف أول وقتها مث أييت املشعر احلرام فيقف القارئ: مث يبيت مبزدلفة حىت يطلع ال

عليه ويستقبل القبلة ويدعو ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إايه فوفقنا لذكرك كما 
كما وعدتنا بقولك وقولك احلق فإذا أفضتم من عرفات مث يقف حىت يسفر هديتنا واغفر لنا وارمحنا  



لوع الشمس إىل مىن فإذا أتى بطن حمسر أسرع حىت جياوزه مث يسري حىت أييت جدا مث يدفع قبل ط
مجرة العقبة فريميها لقول جابر يف حديثه )مث اضطجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت طلع 

تبني له الصبح أبذان وإقامة مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام  الفجر فصلى الصبح حني
دعا هللا وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حىت أسفر جدا فدفع قبل طلوع الشمس فاستقبل القبلة ف

حىت أتى بطن حمسر فحرك قليال مث سلك الطريق الوسطى حىت أتى اجلمرة _ يعين مجرة العقبة _ 
 ات يكرب مع كل حصاة منها مثل حصاة اخلذف(.فرماها بسبع حصي
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الشيخ: إذا مجع يف مزدلفة اضطجع حىت يطلع الفجر وال ينبغي إحياء تلك الليلة بقراءة أو ذكر أو 
حة كما هي ظاهر حال النيب تسبيح بل األفضل أن ينام والسيما إذا كان قد تعب واحتاج إىل الرا

نه من حني صلى الظهر وهو يف عمل إىل أن وصل إىل مزدلفة وهذا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أل
شاق ال سيما يف األزمان السابقة فإذا وصل إىل مزدلفة فإن األفضل أن يريح بدنه وأن يضطجع إىل 

فجر فصلى الصبح( هنا طوى ذكر أن يطلع الفجر وقول جابر رضي هللا عنه )اضطجع حىت طلع ال
عين ذلك أن الوتر يسقط ليلة مزدلفة وكذلك سنة الفجر أو يقال إن الوتر وذكر سنة الفجر فهل ي

عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم؟ الثاين ألن عدم فعل الوتر وسنة الفجر حمتمل وعمومات األدلة حمكمة 
عليه وعلى آله وسلم كان ال يدع الوتر  تدل على أنه يوتر ويصلي سنة الفجر فإن النيب صلى هللا

ل أمر فقال )اجعلوا آخر صالتكم ابلليل وترًا( ومل يكن يرتك سنة الفجر ال حضرًا حضرًا وال سفرًا ب
وال سفرًا بل رغب فيها على اإلطالق حىت قال )ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها( وسكوت جابر 

عليه وسلم مل يفعلهما وهلذا كان الصحيح أنه يصلي الوتر عنهما ال يدل على أن الرسول صلى هللا 
 يصلي سنة الفجر.و 

 وقوله )حىت أتى املشعر احلرام( هل هناك مشعر حالل ومشعر حرام؟
الشيخ: نعم املشعر احلرام مزدلفة ألنه يف احلرم واملشعر احلالل عرفة ألنه يف احلل فإن عرفة ليست 

 من احلرم.
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كلها موقف وارتفعوا عن   القارئ: وأين وقف من مزدلفة جاز لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )مزدلفة
مار منها ليكون مستعداً بطن حمسر( وحدها ما بني مأزمي عرفة وقرن حمسر ويستحب أخذ حصى اجل

ابحلصاة حىت ال يشتغل جبمعه يف مىن عن تعجيل الرمي ومن حيث أخذه جاز وعدده سبعون حصاة 
ل رسول هللا صلى ويستحب أن يكون مثل حصى اخلذف ويلقطهن لقطا ملا روى ابن عباس قال قا

ذف فجعل هللا عليه وسلم غداة العقبة إلقط يل حصاً فلقطت له سبع حصيات هن حصى اخل
ينفضهن يف كفه ويقول أمثال هؤالء فارموا مث قال أيها الناس إايكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من  

 كان قبلكم الغلو يف الدين رواه ابن ماجه.
أنه ال يتعني أن يذهب إىل املشعر احلرام بل يقف بعد صالة الفجر يف  الشيخ: أفادان املؤلف رمحه هللا

لى هللا عليه وعلى آله وسلم وسع ألمته فقال )وقفت هاهنا ومجع كلها موقف أي مكان ألن النيب ص
وارتفعوا عن بطن حمسر( وبطن حمسر ليس من مىن وسبق أن ذكران أن بني كل مشعرين وادايً فبني 

وبني مزدلفة ومىن حمسر أما حدها فاآلن وهلل احلمد عليه أعالم احلكومات  عرفة ومزدلفة عرنة
هد قدمي جعلت هلا أعالماً وال سيما يف عهدان هذا فإن احلكومة السعودية وفقها هللا اإلسالمية منذ ع

 جعلت أعالماً بينة واضحة فما كان دون هذه األعالم فهو من مىن وما كان وراءها فهو من مزدلفة.
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وتضمنت هذه القطعة أيضاً أنه يستحب أخذ احلصى من مزدلفة وليس فيه دليل لكن فيه تعلياًل وهو 
مي اجلمرة مبنزلة حتية املسجد أال يشتغل بلقطه إذا وصل إىل مىن ألن األفضل أن يبادر ابلرمي ألن ر 

دفع من مزدلفة راكباً لداخل املسجد ابلنسبة إىل مىن وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني 
على بعريه فلم حيط رحله حىت رمى اجلمرة مما يدل على سرعة املبادرة بذلك ولكن هذا التعليل الذي 

تاج إىل دليل وال دليل على ذلك ورسول هللا صلى هللا ذكره رمحه هللا تعليل عليل ألن تقيده مبزدلفة حي
الطريق فيمكن أن يكون من مزدلفة أو من  عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له احلصى يف أثناء

 وادي حمسر أو من مىن أو قريباً من اجلمرة.
)القط يل احلصى( مث أشار املؤلف رمحه هللا أنه يلقط احلصى لقطاً لقول الرسول عليه الصالة والسالم 

ن النيب صلى يعين ال حيثوها بيده حثياً مث خيتار بل نقول القطها لقطاً من األرض على واحدة واحدة أل
 هللا عليه وسلم أمر هبذا.

ويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن تعليم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يكون ابلقول 



لغ وأبني فإن العني تبصر وتشاهد وشهود العني أقوى من شهود ويكون ابلفعل ألن التعليم بذلك أب
سائل اليت يصعب تصورها أن يبني للناس ابلقول القلب ولذلك ينبغي لطالب العلم وخصوصاً يف امل

 والفعل كما كان نبينا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا.
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وفيه التحذير من الغلو يف الدين والغلو هو الزايدة والزايدة يف الدين نقص وهلذا حذر منها النيب 
أهلك من كان قبلكم الغلو يف ل )إمنا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وبني أهنا سبب للهالك وقا

الدين( ووجه ذلك ظاهر ألن الغلو خروج عن حدود هللا وقد قال هللا تعاىل )تِّْلَك حمدمودم اَّللَِّّ َفال 
تـَْعَتدموَها( وألن الغلو تطرف يستلزم تطرفاً آخر من جانب التفريط فالغلو تطرف يف اإلفراط وال بد 

فيكون هناك تفريط فإذا انقسمت األمة إىل مفرِّط  ا اجلانبأن يكون هناك جانب آخر يقابل هذ
ومفّرط حصل بذلك اهلالك ابلعداوة والبغضاء والتنابز ابأللقاب وغري ذلك وال يلزم أن يكون املراد 
بقوله )أهلك من كان قبلكم الغلو( ال يلزم أن يكون هذا اهلالك عقوبة حسية معلومة بل من أعظم 

ية أن يتنافر الناس ويتنازعوا فعلى ضوء هذا الذي أرشد إليه النيب عليه بة القلبالعقوابت واهلالك العقو 
الصالة والسالم ينبغي أال نغلو يف دين هللا حىت إن الرسول عليه الصالة والسالم تربأ من الغالة 

فقال الذين قالوا نقوم وال ننام أو نصوم وال نفطر أو ال نتزوج النساء أو ال أنكل اللحم تربأ منهم 
رغب عن سنيت فليس مين( مث إن الواجب على طالب العلم فيما حدث من األمور اليت مل تكن  )من

معلومة من قبل وال معروفة أال يتسرع يف احلكم عليها بل جيب أن يتأىن وينظر هل النصوص تدل 
 ع.ال يتسر  عليها داللة واضحة أو ال؟ وهل األمة حمتاجة إليها حاجة ضرورية أو كمالية أو ال؟ حىت
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القارئ: واملبيت مبزدلفة واجب جيب برتكه دم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وقف به ومساه موقفا 
ها بعد نصف الليل ملا روت وليس بركن لقوله عليه الصالة والسالم )احلج عرفة( وجيوز الدفع من

أبم سلمة ليلة النحر فرمت اجلمرة عائشة رضي هللا عنها قالت أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قبل الفجر مث أفاضت رواه أبو داود وال أبس بتقدمي الضعفه لياًل هلذا احلديث وملا روى ابن عباس 

أهله من مزدلفة إىل مىن متفق عليه وال جيوز  قال كنت فيمن قدم النيب صلى هللا عليه وسلم يف ضعفة



د إليها يف ليله فال دم عليه ومن ملن يعد فعليه دم الدفع قبل نصف الليل فمن خرج قبل ذلك مث عا
 فإن وافاها بعد نصف الليل فال دم عليه كما قلنا يف عرفة سواء.

كن والفرق بني الواجب والركن الشيخ: أفادان املؤلف رمحه هللا أن املبيت يف مزدلفة واجب وليس بر 
ر عند العلماء أما الركن فال يصح أن الواجب ال يفسد احلج بتعمد تركه ولكن فيه دم على املشهو 

 احلج إال به حىت لو فرض أنه حصر عنه ومل يتمكن مل تتم حجته ومل تسقط عنه الفريضة.
األقوال وأوسطها أنه واجب وقد اختلف العلماء هل املبيت مبزدلفة ركن أو واجب أو سنة وأعدل 

لم امتثل أمر ربه يف قوله )فَإَِّذا وليس بسنة وأما الدليل على وجوبه فألن النيب صلى هللا عليه وس
وسلم َأَفْضتمْم مِّْن َعَرفَاٍت فَاذْكمرموا اَّللََّ عِّْنَد اْلَمْشَعرِّ احْلََرامِّ َواذْكمرموهم َكَما َهَداكمْم( وبني صلى هللا عليه 

ر بفعله فإنه ابت وذكر هللا تعاىل يف هذا املكان أول ما وصل إليه عليه الصالة والسالم هذا الذك
ذكر هللا تعاىل أيضاً عند االنصراف منه فإنه بدأ أول ما وصل إىل مزدلفة ابلصالة وانصرف منها بعد و 

 الذكر بعد الصالة.
صلى هللا عليه وسلم )احلج عرفة( ولو  وأما القول ابلركنية فاستدل املؤلف رمحه هللا لنفيه بقول النيب 

 لما مل يقل ذلك علم أنه ليس بركن.كان الوقوف أو املبيت مبزدلفة ركناً لقال ومزدلفة ف
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فإن قال قائل يرد عليكم على تقرير هذا الدليل الطواف ابلبيت فإنه ركن ومع ذلك مل يكن إال بعد 
ك العمرة فيهما احلج يعين عرفة وكذلك السعي على القول بركنيته فيقال إن الطواف والسعي تشار 

حلج عرفة وما عدا ذلك من األفعال املختصة ابحلج ليست ليسا خمتصني ابحلج لكن الركن املختص اب
 بركن وهبذا ينتفي هذا اإليراد.

 وأفاد املؤلف رمحه هللا أنه جيوز الدفع منها بعد نصف الليل.
ا بنصف الليل دليلهم على ذلك يقولون إن نقول يف مناقشة هذا القول أواًل حنتاج إىل دليل بتقييد هذ

ر الوقت فقد حصل الواجب وبعد منتصف الليل يكون قد أمضى أكثر املبيت واجب وإذا ابت أكث
الليل فيكتفى به ولكننا نقول إن األحاديث الواردة عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف 

ر الليل يعين يف السحر وكانت أمساء بنت أىب الدفع من مزدلفة قبل الفجر كلها تدل على أنه يف آخ
راقب القمر فإذا غاب دفعت ومعلوم أن القمر لليلة العاشر ال ُيكن أن يغيب بكر رضي هللا عنهما ت



عند منتصف الليل وال قريباً منه ال يغيب إال يف الثلث األخري من الليل وهذا هو القول الراجح أنه 
 لثني أو حنو ذلك ألن أفعال الصحابة تبني املقصود.ال عربة ابلنصف العربة بذهاب الث
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هر كالم املؤلف رمحه هللا أنه ال جيوز الدفع لغري الضعفة واملذهب أنه جيوز الدفع للضعفة وغري مث ظا
ل ولكن الصواب أنه ال جيوز إال ملن  الضعفة حىت األصحاء واألقوايء هلم أن يدفعوا بعد منتصف اللي

الناس ضعفاء إال كان ضعيفاً ويبقى النظر يف حتقيق املناط يف الوقت احلاضر ففي الوقت احلاضر كل 
رجاًل أعطاه هللا كربًا يف اجلسم وقوة فهذا ليس بضعيف لكن غالب املسلمني اليوم مع هذا الزحام 

مزدلفة قبل الفجر ألهنم كلهم ضعفاء. الضعفاء يف  ضعفاء وهلذا نرى أن يرخص للناس يف الدفع من
لناس اليوم هذا ما أظن، ال عهد الرسول عليه الصالة والسالم ال خيافون على أنفسهم كما خياف ا

شك أهنم دون األقوايء لكن ال حيصل الزحام وهذا العنف وهذه العجرفة أييت الواحد كاجلمل كربًا 
يدعس من أمامه مهما كان هذا ال يوجد يف الصحابة فالواقع أننا وقوة منفعاًل حنقاً على الشيطان ف

 يقال ادفعوا يف آخر الليل ويوسع على الناس.نرى أن الناس اليوم ينبغي أن يفتح هلم ابب التيسري و 
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ويستفاد من ترخيص الرسول عليه الصالة والسالم للضعفة أن يتقدموا فريموا مع إمكاهنم أن يتأخروا 
ابلتحلل ومن أجل أن يقوموا  فريموا يف آخر اليوم لكن من أجل أن يشاركوا الناس فرحتهم ابلعيد

يد على الرتتيب األفضل وإال فمن املمكن أن يقال ادفعوا مع الناس بعد ابألنساك اليت تفعل يوم الع
صالة الفجر وال ترموا إال العصر والعصر سيكون خالياً لكن من أجل أن يرموا مبكرين ويشاركوا 

لعيد على وجه الرتتيب األفضل أذن هلم الرسول الناس يف التحلل وأيتوا ابألنساك اليت تكون يف يوم ا
ة والسالم يف التقدم ويؤخذ منه أنه ال جيوز تقدمي الرمي يف أايم التشريق على الزوال وجه عليه الصال

ذلك أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل أيذن للضعفة الذين يزامحهم الناس يوم العيد مل أيذن 
وم العيد أقل من رموا قبل الزوال والعلة واحدة بل إن وقت الرمي يف غري يهلم يف أايم التشريق أن ي

وقت الرمي يف يوم العيد ألنه من الزوال ويوم العيد للضعفاء من آخر الليل ولألقوايء من بعد طلوع 
 الشمس.



 
 فصل

 )يف رمي اجلمرات(
بدأ هبا وألهنا حتية مىن فلم القارئ: فإذا وصل مىن بدأ برمي مجرة العقبة ألنه صلى هللا عليه وسلم 

املسجد واملستحب رميها بعد طلوع الشمس ملا روى ابن عباس أن  يقدم عليها شيء كالطواف يف
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس( من املسند.
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الشيخ: هذا سبق الكالم عليه والعجب أن بعض العلماء املعاصرين قال يدفع من مزدلفة إذا كان 
ال يرمي إال بعد طلوع بعد منتصفه على اختالف القولني ولكن  من أهل األعذار يف آخر الليل أو

الشمس وهذا القول قليل الفقه إذ ما الفائدة من تقدمه إذا مل يرم فالصواب أنه إذا وصل يرمي 
اجلمرة ألن الرسول عليه الصالة والسالم بدأ برمي اجلمرة حني وصل وهي كما قال املؤلف حتية مىن 

أن أم سلمة رمت اجلمرة قبل مهم وأيضاً حديث أيب داود الذي ذكره )وهذا هو الفائدة من تقد
الفجر( وأيضاً يف الصحيح أن ابن عمر كان يذهب أبهله أيذن هلم أن يدفعوا فيوافون الفجر أو قبل 
 الفجر ويرمون فالصواب أنه إذا جاز الدفع من مزدلفة جاز الرمي مىت وصل إىل مىن ولو قبل الفجر.

 قته بعد نصف الليل حلديث عائشة.القارئ: وأول و 
: لكن الحظوا أنه ال بد أن يتقدمه شيئان الوقوف بعرفة ومبزدلفة ال بد من هذا لقوله تعاىل الشيخ

( فهذان نسكان متواليان بنص القرآن فيبقى  )فَإَِّذا َأَفْضتمْم مِّْن َعَرفَاٍت فَاذْكمرموا اَّللََّ عِّْنَد اْلَمْشَعرِّ احْلََرامِّ
 تأخراً عن هذا وهذا.لث مىن وما يكون فيها من أعمال احلج مالنسك الثا

القارئ: ويستحب من كان راكباً أن أيتيها راكبا ملا روى جابر قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم 
 يرمي على راحلته يوم النحر ويقول )لتأخذوا عين مناسككم( رواه مسلم.

ىل مجرة العقبة وافل اليت أتيت إىل مىن كلهم يذهبون إالشيخ: لكن هذا اآلن ال ُيكن يعين لو قيل للح
ابلسيارات ال ُيكن هذا يف الوقت احلاضر ومن هنا نعرف أن ما يذكره العلماء رمحهم هللا من مثل 

هذه األحكام إمنا يتكلمون يف ذلك حسب زمنهم ولكن اآلن من شاهد الناس ال ُيكن أن يقول إن 
اً لكان إىل اإلمث أقرب منه إىل راكباً بل قد نقول أنه لو رماها راكب من كان راكباً فاألفضل أن يرميها

 السالمة ألنه يؤذي الناس.
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القارئ: ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه األُين ملا روى عبد الرمحن 
بلة وجعل يرمي اجلمرة على القبن يزيد قال ملا أتى عبد هللا مجرة العقبة استبطن الوادي واستقبل 

حاجبه األُين مث رمى بسبع حصيات مث قال وهللا الذي ال إله غريه من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة متفق عليه وإن رماها من فوقها جاز ملا روي عن عمر جاء والزحام عند اجلمرة فصعد 

 فرماها من فوقها.
ن الوادي يعين أييت من بطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي تبطالشيخ: يقول رمحه هللا يستحب أن يس

على حاجبه األُين ُيشي من بطن الوادي فتكون اجلمرة على ُيينه فريميها وهو مستقبل القبلة من 
عند احلاجب األُين لكن هذه الصفة مل ترد عن النيب عليه الصالة والسالم وهذا احلديث غريب 

املتفق عليه أن ابن مسعود رضي هللا عنه وقف فجعل مكة عن يساره  أن املؤلف جعله متفقاً عليه مع
وجعل مىن عن ُيينه واستقبل اجلمرة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فهذا احلديث 

املؤلف جعله من الصحيحني ولكن ليس من الصحيحني وعندي تعليق على احلديث بقلمي يقول هو 
إمنا هو لفظ رواية الرتمذي وهي رواية شاذة ولفظ الصحيحني املتفق ه و هبذا اللفظ غري متفق علي

 عليه أنه جعل مىن عن ُينيه والكعبة عن يساره وهو املعتمد.
القارئ: ويقطع التلبية عند البداءة ابلرمي لقول الفضل إن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يزل يليب 

مي يشرع يف التحلل منه فال يبقى للتلبية معىن ويكرب لر حىت رمى مجرة العقبة وألن التلبية لإلحرام واب
مع كل حصاة حلديث جابر وعن ابن عمر )أن النيب صلى هللا عليه وسلم استبطن الوادي ورمى 

بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة هللا أكرب هللا أكرب اللهم اجعله حجاً مربورا وذنبا مغفورا وسعيا 
 مشكورا( رواه حنبل يف مناسكه.
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الشيخ: ولكن حديث جابر ليس فيه إال التكبري فقط يقول هللا أكرب هللا أكرب فقط يعين مع كل 
م هللا وهللا أكرب ال حصاة تكبرية واحدة فليس فيها بسملة كما يصنع بعض العوام اآلن يقول بس

 صحة له.



جر من املدر واخلزف وال القارئ: ويرفع يديه يف الرمي حىت يرى بياض إبطيه، وال جيزئه الرمي بغري احل
حبجر قد رمي به ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رمى ابحلصى وأمر بلقطه من غري املرمى وألن ما 

 تقبل من احلصى رفع والباقي مردود فال يرمى به.
الشيخ: قوله ال جيزئه الرمي بغري احلجر من املدر واخلزف، املدر هو حجر من الطني واخلزف الطني 

ثل ذلك اإلمسنت ال جيزئ فمثالً لو وجد اإلنسان صبة من اإلمسنت قد صبت على املشوي وم
ه األرض وأخذ يكسر منها فإهنا ال جتزئه ال بد من حجر ودليل ذلك ظاهر أن النيب صلى هللا علي

 وسلم رمى حبصى مثل حصى اخلذف.
حلصى وأمر بلقطه من وأما قوله وال حبجر قد رمي به واستدل أن النيب صلى هللا عليه وسلم رمى اب

غري املرمى أما كونه رمى حبصى فنعم وأما كونه أمر بلقطه من غري املرمى دليالً على أن ما رمي به ال 
أن لقطه قبل أن يصل إىل مكان الرمي أسهل وليس يصح الرمي به فال وجه لذلك ألن من املعلوم 

ي به وال سيما أن الرسول سيكون من املعقول أن الرسول يقول القطوا احلصى من املكان الذي رم
أول من يرمي فليس ابملكان حصى لكن آفة العامل أن يعتقد أواًل مث يستدل اثنياً فانظر كيف مّحل 

وهذا غلط والواجب على اإلنسان أن يكون اتبعاً للدليل وأال  هذا الدليل ما ال حيتمله من االستدالل
 و يستدل استدالالً مستكرهاً.جيعل األدلة اتبعة ملا يعتقد فيلوي أعناقها أ

لكن الذين قالوا ال يرمى حبجر رمي به عللوا ذلك أبنه كاملاء املستعمل يف الطهارة الواجبة واملاء 
الوضوء به مرة اثنية وكالعبد إذا أعتق فإنه ال يعتق مرة أخرى  املستعمل يف الطهارة الواجبة ال جيزئ

 وهذا القياس غري صحيح أيضاً.
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األول وهو أنه يقاس على املاء الذي تطهر به فيقال حنن ال نسلم هذا احلكم يف األصل املقيس  أما
ملناظرة أن يكون األصل عليه وإذا مل نسلمه يف األصل سقط القياس ألن من شرط القياس عند ا

ل ال متفقاً عليه بني الطرفني وهذا غري متفق عليه فنحن نقول من الذي قال لكم إن املاء املستعم
 يستعمل مرة اثنية يف الطهارة فهو مل خيرج عن كونه ماًء واملاء يتطهر به.

حلصى إذا رمي به ظل وأما قوهلم كالرقيق فهذا أيضاً غري صحيح ألن الرقيق إذا حرر مل يكن رقيقاً وا
ر حصى مث نقول أيضاً هذا الرقيق لو هرب إىل بالد الكفر مث جرى بيننا وبينهم قتال مث أسرانه صا

 رقيقاً يعتق فالصحيح أنه جيوز الرمي حبصى قد رمي به وال أبس.



لكن أورد على هذا أنه يلزم على هذا القول أن جتزئ حصاة واحدة عن مجيع احلجيج فهذا اإللزام 
ري صحيح ال أحد يقول به وال جيوز أن يلزم به القائل إبجزاء الرمي حبجر قد رمي به أبداً فالصواب غ

حبجر قد رمي به لكن صحيح أنه ليس من السنة أن اإلنسان يقف على احلوض ويبدأ أنه جيوز الرمي 
نسان إليه أيخذ من احلوض ويرمي لكن لو أخذ من حصى متناثرة من احلوض فال أبس وهذا حيتاج اإل

أحياانً ألنه قد يسقط منه حجر قبل احلوض وحينئٍذ حيتاج إيل أن أيخذ احلصى من قريب من احلوض 
 ذلك حىت فيما يظهر على املذهب ال أبس به ألنه ال يتيقن أن هذه احلصاة قد رمي هبا فال أبس يف

 أشبه ذلك. فيجوز أن تكون وقعت من صاحبها أو رماها مث طارت فلم تسقط يف احلوض أو ما
 القارئ: وإن رمى حبجر كبري أجزأه ألنه حجر وعنه ال جيزئه ألنه منهي عنه.

زئه ألن الرسول قال )فبأمثال هؤالء فارموا وإايكم والغلو يف الدين( الشيخ: الثاين أصح أنه ال جي
طر فكيف جيزئ الرمي حبجر قد هنى عنه فالصواب أنه ال جيزئ مث إن الرمي ابحلجر الكبري فيه خ

على الناس ألن هذا احلجر لو وقع على رأس إنسان لتأثر أتثراً كبريًا ال سيما إذا رماه شخص بقوة 
 شديدة.

(4/34) 

 

 القارئ: وال جيزئه وضع احلصى يف املرمى بغري رمي ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رمى.
ن مسمى الرمي الشيخ: صحيح يعين لو وقف على احلوض وبدأ يضعها وضعاً فهذا ال جيزئ ال بد م

 لكن ال يشرتط أن يرفع يده حىت يرى بياض إبطه هذا ليس بشرط الشرط أن يكون رمياً.
رمى السبع دفعة واحدة مل جيزئه إال عن واحدة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رمى سبع  القارئ: فإن

 رميات.
قيل إنه ال جيزئه مطلقاً مل الشيخ: هذا صحيح لو رمى السبع مجيعاً فإنه ال جيزئه إال عن واحدة ولو 

ناك دليل على يكن بعيدًا وال عن واحدة ألن هذه صفة ليست مبشروعة فال تكون مقبولة ومل يكن ه
 أن مثل هذا يقبل.

فلو قال قائل أليس الرجل إذا طلق ثالاثً وقع واحدة مع أنه ليس مبشروع أعين الطالق الثالث قلنا 
ق الثالث واحدة( لكن هل كان السبع احلصيات واحدة بلى ولكن هذا ورد به النص )كان الطال

اء لكن هذا ال يقع إال من جاهل فإذا قلنا هذا مل يرد فأقرب ما يكون لوال أنه جهل لقلنا هذا استهز 
 له صح منك حصاة واحدة نقول هذا ال يضرك أن تبدأ من جديد وأن ترمي بسبع حصيات.



مى واستقرت مل جتزئه وإن طارت فوقعت يف املرمى القارئ: فلو رمى ووقعت احلصاة يف غري املر 
 أجزأته ألهنا حصلت فيه برميه.

 رب من طارت ومراده أهنا تدحرجت أو حنو ذلك.الشيخ: لو قال تدحرجت كان أق
القارئ: وإن وقعت على ثوب إنسان أو حممله مث طارت إىل املرمى أجزأته وإن رماها اإلنسان عن 

مل جتزئه ألهنا مل تصل برميه وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إىل املرمى ثوبه أو وقعت حبركة احململ 
وقعت يف غري املرمى فأطارت أخرى إىل املرمى مل جتزئه ألن اليت أجزأته ألهنا حصلت فيه بفعله وإن 

 رماها مل تصل.
يف الشيخ: صحيح اليت رماها مل تصل، الفقهاء رمحهم هللا يذكرون أشياء غريبة يعين تتعجب ك

أفهامهم أو أفكارهم تصل إىل هذا احلد لكن يف بعض األحيان يذكرون هذا من ابب التمرين على 
 القواعد.
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القارئ: وإذا فرغ من الرمي انصرف ومل يقف ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقف عندها فإن أخر 
يب صلى هللا عليه وسلم يمسأل الرمي إىل املساء رمى وال شيء عليه ملا روى ابن عباس قال كان الن

ىت جاء الليل مل يرم مبىن قال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال )ال حرج( رواه البخاري، فإن مل يرم ح
 وأخره إىل غٍد بعد الزوال ألن ابن عمر قال ذلك.

الشيخ: هذا املذهب ألنه يشرتط أال تغرب الشمس فإن غربت فال بد أن يؤخره إىل غد بعد الزوال 
بعض أهل العلم بل يرمي ولو بعد غروب الشمس وهذا القول هو الراجح ال سيما عند احلاجة  وقال

ه وقال بعض العلماء يرمي ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد طلوع الشمس لكنه يف يف مثل أوقاتنا هذ
الفجر  الليل أداء وفيما بعد ذلك قضاء فيكون الفائدة أنه جيوز أتخريه إىل الليل وال جيوز إىل طلوع

فإن قدر أنه فرط أو انم أو خاف من الزحام فإنه يقضيه يف النهار صباحاً وهذا أقرب إىل الصواب 
إذا فاته الرمي اليوم لعذر فإنه يرميه من الغد يف الضحى لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من انم  أنه

ا من اليوم الثاين بل قال إذا عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها( ومل يقل فليصلها إذا دخل وقته
 ذكرها وليس هذا أبشد من الصالة.
 السائل: ما هو ضابط حجم املرمى؟

جم املرمى اآلن موجود يف األحواض هذه األحواض احملوضة هي مكان املرمى على كل الشيخ: ح



ن يوسع حال بعض الناس قالوا مادام أهنا من زمان ما ينبغي أن نتوسع وإال ففيه اقرتاحات كثرية أ
احلوض واآلن كما ترى يف اجلسر احلوض واسع لكن أسفله ضيق حبيث يقع احلصى يف املرمى فبعض 

لوا لو أهنا توسع وجتعل كما جعل األعلى منصبة إىل األسفل لكن رأى أكثر اإلخوان من الناس قا
 املشايخ أال تغري.

 اجلسر ألن احلوض غري كامل؟السائل: هل ترمى مجرة العقبة الكربى من جهة واحدة فقط يف أسفل 
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د ألهنا كانت عقبة جبل الشيخ: ال مانع أن ترمى من كل اجلهات كانت ابألول ترمى من جانب واح
ن الشرق ال بد أن تقع ال أحد يصعده أما اآلن فاحلمد هلل زال هذا لكن إذا رميتها من اخللف م

 احلصاة يف احلوض.
 

 فصل
 )يف ذبح اهلدي(

القارئ: مث ينصرف فيذبح هدايً إن كان معه وإن كان واجباً عليه وال هدي معه اشرتاه فذحبه لقول 
 عليه وسلم )إنه رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثة جابر عن النيب صلى هللا
أن ينحر بيده هلذا احلديث وجيوز أن يستنيب فيه ألن النيب صلى هللا عليه  وستني بدنة بيده( ويسن

 وسلم أعطى عليا فنحر ما غرب.
كان معه وإال فاشرتاه   الشيخ: معناه أنه إذا رمى مجرة العقبة يوم العيد فاألفضل أن يذبح هديه إن

نحر فنحر كما يف حديث ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملا رمى اجلمرة انصرف إىل امل
جابر رضي هللا عنه وقد أهدى النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مائة بدنة فنحر ثالثة وستني بيده 

لحمها وجلودها وجالهلا إال أنه أمر أن وأعطى علياً فنحر الباقي مث أمره أن يقوم عليها ويتصدق ب
ها وأكل من حلمها ففي هذا دليل يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت يف قدر وطبخت فشرب من مرق

 على فوائد
أواًل أنه ينبغي لإلنسان أن يباشر ذبح هديه بيده ألن الذبح عبادة فكونك تباشره بيدك أفضل من  

 كونك تستنيب غريك
من اهلدي ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة وفيه أيضاً أتكد األكل 



فطبخت فأكل من حلمها وشرب من مرقها وقد قال بعض العلماء إن األكل قطعة فجعلت يف قدر 
من اهلدي واجب ألمر النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم به بل إن هللا قدمه على إطعام الفقري 

َها َوَأْطعِّمموا اْلَقانَِّع َوافقال )َفكملموا مِّ  نـْ َها َوَأْطعِّمموا اْلَبائَِّس اْلَفقِّرَي( )َفكملموا مِّ  ْلممْعرَت(نـْ
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ومنها أيضاً النكتة الغريبة اللطيفة وهي أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذبح ثالثة وستني بيده قال 
 اش ثالاثً وستني سنة.نه عالعلماء على قدر السنوات اليت عاشها صلى هللا عليه وسلم فإ

 فإن قال قائل ملاذا أعطى علي ابن أيب طالب دون غريه من الصحابة؟
 فاجلواب عن ذلك من وجهني:

 الوجه األول أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أشرك علياً يف هديه.
فلهذا جعله النيب يمن والثاين أن علياً كان له عمٌل كبري يف هذا اهلدي ألنه قدم جبزء كبري منه من ال

صلى هللا عليه وسلم انئباً عنه مث على فرض أن هذا من مناقب علي ابن أيب طالب فإن متيز اإلنسان 
مبنقبة خاصة ال يقتضي أن يكون له الفضل املطلق فهناك فضل مقيد وفضل مطلق فقد ُيتاز بعض 

صن امتاز عن بعض بن حمالصحابة بفضل مقيد لكن غريه أفضل منه على وجه اإلطالق فعكاشة ا
الصحابة بل عن أكثر الصحابة أبنه ممن يدخل اجلنة من غري حساب وال عذاب وال يقتضي ذلك أن 

يكون له الفضل املطلق على أيب بكر وعمر وعثمان وأمثاهلم فيجب التمييز بني الفضل املطلق 
 والفضل املقيد.

ن ال بد أن يكون الغري موثوقاً من ولك هذا احلديث دليل على جواز استنابة الغري يف ذبح اهلدي
حيث العلم ومن حيث األمانة، من حيث العلم لئال يقع يف أمر حمظور شرعاً مثل أن يذبح وال يسمي 

 أو يذبح وال ينهر الدم وأن يكون أميناً يتصدق فيما ينبغي الصدقة به.
زأه ألن النيب صلى هللا م أجالقارئ: وحد مىن ما بني العقبة وبطن حمسر فحيث حنر منها أو من احلر 

 عليه وسلم قال )كل مىن منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق(
الشيخ: وعلى هذا فوادي حمسر ليس من مىن ومجرة العقبة ليست من مىن ألنه قال ما بني مجرة 

 العقبة ووادي حمسر.
 

 فصل
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ل القبلة ويبدأ بشقه األُين ملا القارئ: مث حيلق رأسه ويستحب أن يكرب عند حلقه ألنه نسك ويستقب
األُين فحلقه مث األيسر رواه  روى أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا ابحلالق فأخذ بشق رأسه

أبو داود وجيوز أن يقصر من شعره إال أن أمحد قال من لبد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق ألن عمر 
لى هللا عليه وسلم أنه قال )من لبد فليحلق( فأما وابنه أمرا من لبد رأسه أن حيلق ويروى عن النيب ص
ل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم حلق وقال )اللهم غري هؤالء فيجزئهم التقصري ابإلمجاع واحللق أفض

اغفر للمحلقني قالوا اي رسول هللا واملقصرين قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا اي رسول هللا واملقصرين 
رين( واملرأة تقصر وال حتلق ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ليس على قال يف الرابعة واملقص

ساء تقصري( رواه أبو داود وألن احللق يف حقها مثلة فلم يكن مشروعا ومن النساء حلق إمنا على الن
ال شعر له فال شيء عليه ألهنا عبادة تتعلق مبحل فسقطت بذهابه كغسل اليد يف الوضوء ويستحب 

 وسى على رأسه ألن ابن عمر قال ذلك.أن ُير امل
لقوله تعاىل )َوال حَتْلِّقموا رمؤموَسكمْم  الشيخ: هذا الفصل يف احللق ذكر فيه أنه يكون احللق بعد النحر

لمَغ اهْلَْديم حمِّلَّهم( وذكر فيه أنه يستحب أن يكرب عند حلقه ألنه نسك وهذا فيه نظر والصحيح  َحىتَّ يـَبـْ
ك مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأما قوله ألنه نسك فيلزم أنه ليس بسنة ألن ذل

يضاً عند الوقوف بعرفة وعند املبيت مبزدلفة فاحلاصل أن الصواب أنه ليس من ذلك أن نقول يكرب أ
 بسنة.

ل يقول يستقبل القبلة وهذا أيضاً فيه نظر وإن كان بعض العلماء رمحهم هللا قال إن كل عبادة األفض
أن يكون مستقبل القبلة فيها إال بدليل وبنوا على ذلك أن املتوضئ يسن أن يستقبل القبلة عند 

 ئه لكن يف هذا نظر فيقال استقبال القبلة عبادة وال يشرع إال إذا جاءت به السنة.وضو 
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يبدأ ابألُين وأما البداءة ابألُين فصحيح للحديث الذي ذكره وألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 
 يف وضوئه وغسله.

نه ال بد من احللق وتلبيد الرأس أن يضع عليه شيئاً وأما تلبيد الرأس وعقصه أو ضفره فيقول املؤلف إ



من الصمغ أو العسل حىت ال ينتفش وهذا قد يصعب على اإلنسان أن يقصره فيكون املشروع يف 
 هذا احللق.

 حتلق ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال ذكر أيضاً من مسائل هذا الباب أن املرأة ال
على النساء التقصري( رواه أبو داود وألنه مثلة ألن املرأة إذا حلقت  )ليس على النساء حلق وإمنا

 صار احللق يف حقها مثلة يعين مشوهاً خللقتها.
قط عنه احللق وذكر أيضاً يف هذا الفصل أنه لو كان اإلنسان أقرع الرأس ليس له شعر فإنه يس

ا العضد ولكن يقول يستحب أن والتقصري لعدم احملل كما لو قطعت يده فإنه ال يلزمه أن يغسل بدهل
ُير املوسى على رأسه هذا فيه نظر إال إذا كان خيشى أن يكون هناك شعرات يف هذا الصلع فيحتاط 

هناك شعرات فإمرار فنعم وعليه حيمل حديث ابن عمر إن كان ثبت عنه وأما إذا تيقن أنه ليس 
رس إذا أراد أن يقرأ حيرك لسانه املوسى على الرأس عبث وهذا كقول بعض العلماء أن الرجل األخ

وشفتيه وهذا ال معىن له والصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه ال يسن له إمرار املوسى على رأسه 
ى أن يكون هناك شعرات يسرية لعدم الفائدة فهو عبث والشريعة ال أتيت ابلعبث إال إذا كان خيش

 فاألوىل من ابب االحتياط أن يفعل.
 

 فصل
 والتقصري( )يف احللق

القارئ: ويف احلالق والتقصري روايتان إحدامها ليس بنسك إمنا هو استباحة حمظور ألنه حمرم يف 
اف اإلحرام فلم يكن نسكا كالطيب وألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أاب موسى أن يتحلل بطو 

 وسعي ومل يذكر تقصريا.
 الشيخ: وذلك حني قدم من اليمن.
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َد احْلََراَم إِّْن َشاَء اَّللَّم آمِّنِّنَي  القارئ: والثانية هو نسك وهو أصح لقول هللا تعاىل )لََتْدخملمنَّ اْلَمْسجِّ
رِّينَ  بقوله )فليقصر وليحلل( ودعا  ( وألن النيب عليه الصالة والسالم أمر بهحممَلِّّقِّنَي رمؤموَسكمْم َوممَقصِّّ

للمحلقني ثالاثً وللمقصرين مرة والتفاضل إمنا هو يف النسك وقال عليه السالم )إمنا على النساء 
 التقصري(.



اَّللَّم  الشيخ: استدل املؤلف أبدلة واضحة على أن التقصري واحللق نسك منها قوله تعاىل )َلَقْد َصَدقَ 
حْلَقِّّ  رِّيَن( ألن النيب َرسموَلهم الرُّْؤاي ابِّ َد احْلََراَم إِّْن َشاَء اَّللَّم آمِّنِّنَي حممَلِّّقِّنَي رمؤموَسكمْم َوممَقصِّّ لََتْدخملمنَّ اْلَمْسجِّ

صلى هللا عليه وسلم رأى يف املنام أنه وأصحابه يدخلون مكة ويطوفون ابلبيت ويقصرون فقال )َلَقْد 
( يَصَدَق ا حْلَقِّّ َد َّللَّم َرسموَلهم الرُّْؤاي ابِّ عين أراه رؤاي صدق وحق مث أكد ذلك بقوله )لََتْدخملمنَّ اْلَمْسجِّ

 احْلََراَم( وهذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات الالم والنون والقسم.
لن وإن مل يشأ لكن يف قوله )إِّْن َشاَء اَّللَّم( قد يقول قائل فيها إشكال وهو أن يقال إن شاء هللا لتدخ

 قاً؟فال تدخلون فيبقى األمر معل
واجلواب عن ذلك أن يقال هذا التعليق للتحقيق فهو كقول زائر القبور وإان إن شاء هللا بكم الحقون 

واملعىن أنكم ستدخلون ذلك مبشيئة هللا فهو من ابب التحقيق وبعث االطمئنان يف قلوب الصحابة 
 ذي وعدكم قادر على حتقيق وعده.وأنكم ستدخلون مبشيئة هللا ألن ال

 خر أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر به يف قوله )فليقصر وليحلل(.الدليل اآل
الدليل الثالث دعا للمحلقني ثالاثً ولو كان التقصري إطالقاً من احملظور فقط مل يستحق فاعله أن 

 يدعى له وهلذا قال التفاضل إمنا هو يف النسك.
لتقصري( وعلى تفيد الوجوب وهذا هو ه عليه الصالة والسالم )إمنا على النساء اوالدليل الرابع قول

 الصحيح أن التقصري واحللق نسك.
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وأما الذين قالوا إطالق من حمظور فنقول هلم ماذا تقولون لو أن اإلنسان رمى وحنر وتطيب أترونه 
لكن خرجتم عن مقتضى السنة وإن  جمزائً عن احللق والتقصري إن قالوا نعم: قلنا اآلن طردمت قاعدتكم

لوا ال: نقول هلم نقضتم قاعدتكم ألن اإلطالق من احملظور يكون أبي نوع من أنواع احملظورات قا
يفعله اإلنسان وهلذا ملا قال بعض العلماء إن السالم يف الصالة ليس ذكراً مشروعاً فيها وإمنا إطالق 

خماطبة هلم فهو س يف الصالة والسالم عليهم كالم و من حمظور ألن اإلنسان حيظر عليه أن يكلم النا
إطالق من حمظور ملا رأى هذا الرأي قال إنه إذا انتهى من التشهد مث فسى فهو جمزأ عن السالم ألن 

الفساء إطالق من حمظور أو تكلم أبي كالم فقد متت صالته والشك أن هذا نوع من العبث ولوال 
 كان نوعاً من االستهزاء.أننا نعلم حسن نية القائلني بذلك ل

فإن قلنا هو استباحة حمظور فله اخلرية بني فعله أو تركه واألخذ من بعضه دون بعض وحيصل القارئ: 



التحلل األول برمي اجلمرة قبله فيحل له كل حمرم ابإلحرام إال النساء وما يتعلق هبن من الوطء 
ذا يوم  عليه وسلم قال يوم النحر )إن هوالعقد واملباشرة ملا روت أم سلمة أن رسول هللا صلى هللا

رخص لكم إذا أنتم رميتم اجلمرة أن حتلوا يعين من كل شيء إال النساء( رواه أبو داود وعنه حيل كل 
 شيء إال الوطء يف الفرج.

الشيخ: وهذه املسألة مهمة جدًا أعين هل حيصل التحلل برمي اجلمرة أو ال بد من إضافة احللق أو 
ساد النسك مثاًل إذا قلنا ال حيصل التحلل إال ؟ ألنه يرتتب عليه مسائل عظيمة كفالتقصري إليه

ابلرمي واحللق وجامع بني الرمي واحللق فسد نسكه وترتب عليه مخسة أمور اإلمث وفساد النسك 
 واملضي فيه والقضاء من العام القادم واخلامس البدنة وإذا قلنا إنه حيل التحلل األول ابلرمي فإنه ال

 يفسد النسك لكن يفسد اإلحرام.
ذا قلنا ابلتحلل األول فما الذي حيل به؟ قيل حيل به مجيع احملظورات إال النساء وما يتعلق هبن من وإ

 عقد النكاح واخلطبة واملباشرة وما أشبهها.

(4/42) 

 

 والقول الثاين ال حيرم إال اجلماع فقط وما عداه فهو حالل.
تحلل الثاين فإن قلنا إنه ال حيل من وينبين على هذا ما إذا عقد النكاح بعد التحلل األول وقبل ال

اع ودواعيه فالنكاح ابطل وإذا قلنا إنه حيل من كل شيء إال اجلماع فالنكاح صحيح وهذه كثرياً اجلم
ما ترد يكون العقد بني التحلل األول والتحلل الثاين فعلى املذهب وهو أنه ال حيل من اجلماع 

لتحلل  ألنه خمتلف فيه فيجب عليه إعادته بعد اودواعيه يكون العقد ابطاًل وإن شئت قل فاسداً 
الثاين وعلى القول الثاين يكون العقد صحيحاً وما زلت مرتدداً يف الراجح يف مسألة التحلل أما مسألة 

 ما حيل له فالظاهر أن األقرب أن احملرم اجلماع فقط لقوله )إال النساء(.
نَي رمؤموَسكمْم من مجيع رأسه لقول هللا تعاىل )حممَلِّّقِّ  القارئ: وإن قلنا إنه نسك فعليه احللق أو التقصري

رِّيَن( وحلق النيب صلى هللا عليه وسلم مجيع رأسه وعنه جيزئه بعضه كاملسح ويقصر قدر األمنلة  َوممَقصِّّ
 ألن ابن عمر قال ذلك وإن أخذ أقل من ذلك جاز ألن األمر به مطلق.

 أن يعم مجيع الرأس؟ الشيخ: هذه مسألة خالفية هل جيب يف التقصري
شعرة فهذا ال ألن هذا ال حيصل إال ابحللق وأما أن يعم الظاهر منه حبيث تتبني نقول أما أن يعم كل 

 أثر تقصريه فهذا هو الواجب وأما أن يقص شعرات من جانب أو اجلوانب األربعة فهذا ال يكفي.



لى هللا عليه وسلم )وليقصر وليحلل( القارئ: وال حيصل التحلل األول إال به مع الرمي لقول النيب ص
 ىل حصول التحلل ابلرمي وحده حلديث أم سلمة عن ابن عباس مثله.واألو 
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الشيخ: املؤلف رمحه هللا استدل أبنه ال حيصل التحلل إال ابحللق مع الرمي لقوله صلى هللا عليه وسلم 
عائشة رضي هللا عنها كنت أطيب  )وليقصر وليحلل( لكن هناك دليل قد يكون أوضح منه وهو قول

ت ومل تقل وحلله النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف ابلبي
إذا رمى أو تقول وحلله قبل أن حيلق بل قالت قبل أن يطوف ابلبيت وظاهر هذا أنه ال حل إال احلل 

واف ابلبيت ال يكون إال بعد احللق أو التقصري الذي يليه الطواف ابلبيت واحلل الذي يليه الط
ح فاألمر على ما قاله واملسألة مبنية على حديث أم سلمة إن صح فهو قاطع للنزاع فإن مل يص

الفقهاء رمحهم هللا أنه ال حل إال ابلرمي واحللق أو التقصري وحديث أم سلمة فيه شذوذ يف املنت 
ذا هو الذي فيه أنه إذا غربت الشمس يوم العيد وكذلك شذوذ يف العمل ألن حديث أم سلمة ه

 فإهنم يرجعون حالاًل كما كانوا ابألمس وهذا شاذ ال عمل عليه.
رئ: وإن أخر احلالقة إىل آخر أايم النحر جاز ألن أتخري النحر جائز وهو مقدم على احللق القا

النسك يف وقته فأشبه أتخري فاحللق أوىل وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان إحدامها عليه دم ألنه ترك 
حَتْلِّقموا رمؤموَسكمْم  الرمي والثانية ال شيء عليه سوى فعله ألن هللا تعاىل بني أول وقته بقوله تعاىل )َوال

لمَغ اهْلَْديم حمِّلَّهم( ومل يبني آخره وألنه لو أخر الطواف مل يلزمه إال فعله فاحللق أوىل.  َحىتَّ يـَبـْ
على جواز أتخري احللق أو التقصري ألن هللا تعاىل ذكر أوله ومل يذكر آخره الشيخ: استدل رمحه هللا 

يف آخره ومن هنا نعرف صحة التعليل بتأخري الرمي إىل  فعلى هذا يكون مؤقتاً يف أوله غري مؤقت
 الليل حيث كان من مجلة العلة أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بني أوله ومل يبني آخره.

(4/44) 

 

وقوله رمحه هللا يف التعليل اآلخر أنه جيوز أتخري الطواف فإذا جاز أتخري الطواف فاحللق من ابب أوىل 
ذا نقول ال جيوز أتخريه أبد اآلبدين  ألن الطواف ركن واحللق إما واجب أو استباحة حمظور لكن مع ه

وال وقت احللق لكنه كما ذكره الفقهاء رمحهم هللا فإن الفقهاء يقولون ال حد آلخر وقت الطواف 



يبقى إذا أخر الطواف يبقى على ما بقي من إحرام والصحيح أن له حدًا وهو انتهاء شهر ذي احلجة 
َماٌت( فال جيوز أتخري طواف اإلفاضة وال احللق أو التقصري عن ألن هللا تعاىل قال )احْلَجُّ َأْشهمٌر َمْعلمو 

ة نفساء ال ُيكنها أن تطوف إال بعد انتهاء شهر شهر ذي احلجة اللهم إال لعذر كما لو كانت املرأ
ذي احلجة فهذا عذر وأما مع عدم العذر فال جيوز أتخري الطواف وال أتخري احللق أو التقصري عن 

  تعاىل )احْلَجُّ َأْشهمٌر َمْعلموَماٌت(.شهر ذي احلجة لقول هللا
ى هللا عليه وسلم ملا حلق رأسه القارئ: ويستحب ملن حلق أن أيخذ من شاربه وأظفاره ألن النيب صل

 قلم أظفاره.
 الشيخ: هذا احلديث حيتاج إىل إثبات وهل هو صحيح أو ال؟

 عليه وسلم إلحرامه حني أحرم القارئ: وال أبس أن يتطيب لقول عائشة طيبت رسول هللا صلى هللا
 وحلله حني أحل قبل أن يطوف ابلبيت متفق عليه.

 ن يتطيب حيتمل وجهني:الشيخ: قوله رمحه هللا ال أبس أ
 الوجه األول أنه على ظاهره يعين أنه إذا حل التحلل األول فال أبس أن يتطيب.

(4/45) 

 

والوجه الثاين أن يكون املراد به استحباب التطيب ويكون نفي البأس من ابب األمر بعد النهي مبعىن 
 ينايف أن يكون مستحباً كما الأن قوله ال أبس يراد به رفع احلرج عمن تطيب بعد التحلل األول ف

قال صاحب الفروع رمحه هللا عند قول بعض الفقهاء وللقارن واملفرد أن يفسخا نيتهما إىل عمرة 
ليصريا متمتعني قال والتعبري هبذا يراد به دفع من قال إنه ال جيوز فال ينايف أن يكون مشروعاً وهذا 

ر فال ينايف أن يكون مشروعاً ويدل لذلك أنه ظهو الظاهر أن مراد املؤلف بقوله ال أبس رفع احل
استدل هلذا بفعل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حيث كانت عائشة تطيبه حلله قبل أن يطوف 
ابلبيت وألن الطيب مستحب يف كل وقت يعين ينبغي لإلنسان أن يكون على طيب دائم ألن الطيب 

سلم عليك أو جلس إليك فهو سنة مطلقة يف كل  أيلفه الطيبون والطيب يشرح صدر من قابلك أو
وقت ال سيما إذا حل التحلل األول وهو اآلن بصدد االنصراف إىل بيت هللا عز وجل والتعبد له 

 ابلطواف فإنه هنا يتأكد استحبابه.
 

 فصل



 )يف اخلطبة يوم النحر(
واملبيت مبىن وسائر  يالقارئ: ويسن أن خيطب اإلمام يوم النحر خطبة يعلمهم فيها اإلفاضة والرم

مناسكهم ملا روى ابن عمر قال خطبنا النيب صلى هللا عليه وسلم يوم النحر فقال يف خطبته )إن هذا 
يوم احلج األكرب( رواه البخاري وألنه يوم فيه وفيما بعده مناسك حيتاج إىل العمل هبا فشرعت فيه 

 اخلطبة كيوم عرفة.
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ذا يف بيان اخلطبة فيه نظر والصواب أنه ينبغي يف هذه اخلطبة أن الشيخ: واقتصار املؤلف على ه
عرض ألن النيب صلى هللا يذكر أصول الدين ودعائمه وحكم العدوان على الناس واملال والنفس وال

عليه وسلم قرر حترمي هذا ومىت يسهل أن يتجمع الناس إليك من كل فج يف مثل هذا اليوم؟ فلهذا 
إليه املؤلف رمحه هللا ويذكر دعائم اإلسالم وأصوله العظيمة ليقررها وهلذا قرر  ينبغي أن يذكر ما أشار

يث قال أتدرون أي يوم هذا أتدرون أي شهر الرسول عليه الصالة والسالم ابالستفهامات املثرية ح
هذا أتدرون أي بلد هذا وهو يعلم لكن يريد أن يسرتعي انتباههم ألمر يذكره بعد فلما قررهم أبن 

يوم النحر وهذا البلدة مكة وهذا الشهر شهر حرام قال )إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام  هذا
 دكم هذا(.عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بل

وقوله رمحه هللا أنه ينبغي لإلمام ومل يذكر أي وقت ولكن وقتها الضحى حني يكون الناس متأهبني 
 ة الظهر فال أبس.لالستماع إليها وإن جعلها بعد صال

َم احْلَجِّّ وقوله )إن هذا يوم احلج األكرب( هذا تفسري لقوله تعاىل )َوَأَذاٌن مَِّن اَّللَِّّ َوَرسمولِّهِّ إِّىَل النَّاسِّ يـَوْ 
اأْلَْكرَبِّ( ويوم احلج األكرب هو يوم العيد وليس يوم عرفة وإمنا مسي يوم احلج األكرب ألنه يفعل فيه 

 مث احللق مث النحر مث الطواف مث السعي. أنساكاً مخسة وهي الرمي
الثة الشيخ: فائدة خطبة النيب عليه الصالة والسالم يف مىن كانت يوم العيد ضحى بني اجلمار هذه ث

 فوائد أهنا يوم العيد وأهنا يف الضحى وأهنا بني اجلمار ووقف يسأل بعد صالة الظهر.
 

 فصل
 )يف اإلفاضة(
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مكة فيطوف ابلبيت طوافاً ينوي به الزايرة ويسمى طواف الزايرة وطواف القارئ: مث يفيض إىل 
( وروت عائشة أن صفية اإلفاضة وهو ركن احلج ال يتم إال به لقوله هللا تعاىل )َوْلَيطَّوَّفم  ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيقِّ وا ابِّ

أفاضت قال  حاضت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أحابستنا هي قالوا اي رسول هللا إهنا قد
 فلتنفر إذًا( متفق عليه فدل على أنه ال بد من فعله.

ة فألن الناس الشيخ: هذا الطواف هو طواف اإلفاضة ويسمى طواف الزايرة أما كونه طواف إفاض
يفيضون يوم العيد إىل مكة وأما كونه طواف زايرة فألن الناس خرجوا إىل احلل وهي عرفة مث عادوا 

فوا فصار ذلك زايرة كزايرة البعيد إىل بلد قريبه وهلذا مسيت العمرة زايرة ألن من احلل إىل احلرم فطا
 الناس يزورون فيها البيت بعد أن أتوا إليه من احملل.
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هذا الطواف يقول املؤلف رمحه هللا إنه ركن احلج ظاهر كالمه وتعبريه أنه أعظم ركن خاص ابحلج 
وسلم )احلج عرفة( فلو قال عرفة لقول النيب صلى هللا عليه  وليس كذلك بل الركن اخلاص ابحلج هو

 ) ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيقِّ املؤلف ركن من أركان احلج لكان أوىل يف التعبري واستفيد من قوله تعاىل )َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ
ْلبَـْيتِّ  ( أن الطواف يكون بعبعد قوله: )مثمَّ ْليَـْقضموا تـََفثـَهمْم َوْليموفموا نمذمورَهمْم َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ د النحر  اْلَعتِّيقِّ

وبعد التحلل ألن قوله )مثمَّ ْليَـْقضموا تـََفثـَهمْم( يعين يزيلوا األوساخ واألذى بتقليم األظافر وغري ذلك 
( وهو كذلك لكن السنة وردت أنه ال أبس ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيقِّ  )َوْليموفموا نمذمورَهمْم( يعين ذابئحهم )َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ

ح كما سيأيت إن شاء هللا لكنه ال يقدم على املبيت مبزدلفة وال على أن يقدم على الرمي واحللق والذب
( فدل هذا  الوقوف بعرفة ألن هللا تعاىل قال )فَإَِّذا َأَفْضتمْم مِّْن َعَرفَاٍت فَاذْكمرموا اَّللََّ عِّْنَد اْلَمْشَعرِّ احْلََرامِّ

( وهذا ال يكون إال بعد مزدلفة وهلذا ال )مثمَّ ْليَـْقضموا تـََفثـَهممْ على أن مزدلفة هي اليت تلي عرفة مث ق
 قال العلماء من شرط صحة طواف اإلفاضة أن يكون بعد الوقوف واملبيت.

واستدالله رمحه هللا جيد أن الرسول عليه الصالة والسالم قال يف صفية )أحابستنا هي( قال هذا 
حلقى أحابستنا هي( ألهنا  وهلذا يف بعض ألفاظ احلديث )عقرىعليه الصالة والسالم استنكارا وأتملاً 

إذا حاضت وهي مل تطف طواف اإلفاضة وجب انتظارها فإذا انتظرها النيب عليه الصالة والسالم لزم 
من ذلك أن ينتظره كل الصحابة فدل ذلك على أنه إذا حاضت املرأة قبل أن تطوف طواف اإلفاضة 

 له )أحابستنا هي(.نه يلزم حمرمها أن يبقى معها لقو فال بد أن تبقى حىت تطوف وأ



فإن قال قائل إذا كان يلحقه يف هذا ضرر أبن كان مربوطاً برحلة وال ُيكنه أن يتأخر عنها فماذا 
 يصنع؟

 قيل للعلماء يف هذا أربعة أقوال:
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 قول أن املرأة تطوف وهي حائض وعليها دم.
على ما بقي من إحرامها حىت تعود إىل البيت يعين ال يقرهبا زوجها وقول آخر أهنا تسافر لكنها تبقى 

 تكن متزوجة إىل أن تطوف وال شك أن هذا مشقة عظيمة وحنن نعلم من قوله وال يعقد عليها إذا مل
 .تعاىل )َوَما َجَعَل َعَلْيكمْم يفِّ الدِّينِّ مِّْن َحَرٍج( أن الدين اإلسالمي ال ُيكن أن أييت مبثل هذا إطالقاً 

ى عليها ركن القول الثالث أهنا تتحلل التحلل الثاين وتكون حمصرة وعلى هذا ترجع بدون حج ألنه بق
من أركان احلج فنقول اذحبي فدية مث ارجعي إىل بلدك بدون حج وهذا أيضاً مشقة عظيمة رمبا تكون 

 حج. هذه املرأة قد مجعت نفسها هلذا احلج منذ أن كانت يف الصغر مث نقول ارجعي بال
ا دم لكنه القول الرابع أهنا تطوف والشيء عليها وهذا يقرتب من القول األول أهنا تطوف وعليه

خيالفه يف أنه ال يوجب الدم واألصل عدم الوجوب فإذا قلنا جبواز الطواف هنا للضرورة قلنا أين 
مية رمحه هللا الدليل على وجوب الدم وال دليل عليه وهذا األخري هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تي

دية فليس عليه ضرر يف وهو احلق لقوة أدلته ولكن الحظ أن من كان هنا يف اململكة العربية السعو 
أن تسافر املرأة على ما بقي من إحرامها مث إذا طهرت رجعت وكملت النسك ولكن مع األسف أن 

لضرورة ومتشي بعض األخوة صاروا يتسرعون وقالوا حىت اليت يف هذا البلد تطوف وهي حائض ل
من كانت يف بالد  وهذا غري صحيح فإن الذين يف البلد متيسر عليهم جدًا أن يرجعوا لكن مثالً 

 أخرى بعيدة ال ُيكن أن ترجع إال مبشقة فهذا يتوجه ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.
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واألفضل فعله يوم النحر ألن  القارئ: وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر حلديث أم سلمة
بر وإن أخره جاز ألنه أييت به النيب صلى هللا عليه وسلم ملا رمى اجلمرة أفاض إىل البيت يف حديث جا

بعد دخول وقته فإذا فرغ منه حل له كل شيء لقول ابن عمر أفاض ابلبيت مث حل من كل شيء 



متفق عليهما وإن أفاض قبل الرمي حل حرم منه يعين النيب صلى هللا عليه وسلم وعن عائشة مثله 
ط وحل التحلل الثاين بسقوطه التحلل األول ووقف الثاين على الرمي فإن فات وقته قبل رميه سق

وهذا يف حق من سعى مع طواف القدوم وأما من مل يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزايرة ويقف 
 التحلل على السعي.

صل التحلل األول ابلطواف مع احللق يف قول املؤلف وإن الشيخ: وظاهر كالمه بل صرحيه أنه حي
لق على القول أبنه يتوقف عليه احلل فإن قلنا ال أفاض قبل الرمي حل التحلل األول يعين مع احل

يتوقف عليه احلل حل ابلطواف والقاعدة عند الفقهاء رمحهم هللا أنه حيصل التحلل األول ابثنني من 
ف إذا فعل اثنني منها فإنه يكون حل التحلل األول وعلى قول من يقول ثالثة: الرمي واحللق والطوا

 إذا فعل واحدًا من اثنني إما الطواف وإما الرمي.إن احللق ال عالقة له ابلتحلل 
فإن قال قائل السنة إمنا جاءت ابلرمي )إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إال النساء( فإذا طاف ومل 

 تحلل األول؟يرم فكيف تقولون إنه حيل ال
ثاين كان واجلواب عن هذا أن يقال نعم السنة مل ترد بذلك لكن ملا كان يتوقف على الطواف احلل ال

هذا دلياًل على أن له أتثريًا يف التحلل وال نعلم أتثريًا له يف التحلل إال إذا قلنا أبنه حيل به التحلل 
الظاهر أنه ال حيل التحلل األول إال األول إذا اقتصر عليه ولكن مع ذلك يف نفسي من هذا شيء و 
وأما تعليق التحلل ابلطواف والسنة  ابلرمي مث احللق على حسب ما سيتبني لنا إن شاء هللا يف البحث

 مل ترد به ففيه نظر ومسائل العبادات فوق ما نتصوره من القياس والنظر.

(4/51) 

 

الرمي واحللق والطواف وحيصل التحلل  القارئ: قال أصحابنا حيصل التحلل األول ابثنني من ثالثة
ول بواحد من اثنني ومها الثاين ابلثالث إن قلنا احللق نسك وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل األ

 الرمي والطواف وحصل التحلل الثاين ابلثالث.
 

 فصل
 )يف طواف القدوم وطواف الزايرة(

واف الزايرة يبدأ قبله بطواف القدوم القارئ: قال أمحد رضي هللا عنه يف املتمتع إذا دخل مكة لط
وان دخال مكة قبل يوم النحر وال ويسعى بعده مث يطوف للزايرة بعدمها وهكذا القارن واملفرد إذا مل يك



طافا للقدوم فإذا دخالها لإلفاضة بدءا بطواف القدوم وسعيا بعده مث طافا للزايرة ألن طواف القدوم 
إال أنه قال يف املرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت  مشروع فال يسقط بتعني طواف الزايرة

واف القدوم واحتج أمحد رضي هللا عنه بقول فوات احلج أهلت ابحلج وكانت قارنة ومل يكن عليها ط
عائشة رضي هللا عنها فطاف الذين أهلوا ابلعمرة ابلبيت وبني الصفا واملروة مث طافوا طوافاً آخر بعد 

متفق عليه قال الشيخ مل يتبني يل من هذا احلديث إال أن طواف القدوم يف أن رجعوا من مىن حلجهم 
بعد الرجوع من مىن إال طوافاً واحدًا ولو شرع طواف القدوم  حقهم غري مشروع لكوهنم مل يطوفوا

لطافوا طوافني وألن عائشة مل تطف للقدوم حني أدخلت احلج على العمرة ومل تكن طافت له قبل 
لقدوم حتية املسجد فسقط بتعني الفرض كتحية املسجد يف حق من دخل وقد ذلك وألن طواف ا
 أقيمت املفروضة.
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الشيخ: وما ذهب إليه الشيخ رمحه هللا أصوب مما ذهب إليه اإلمام أمحد فاإلمام أمحد رمحه هللا يرى 
رة واملتمتع كذلك أواًل مث للزاي أن من مل يطف طواف القدوم من املفرد والقارن فإنه يطوف للقدوم

يرى أنه يطوف للقدوم مث للزايرة ولكن هذا فيه نظر ظاهر ألنه خالف ظاهر السنة والتعليالت اليت 
ذكرها املؤلف يف الرد عليه ظاهرة فالصواب أنه ال يطوف إال طوافاً واحدًا سواء كان متمتعاً أو قارانً 

ف للقدوم فاملهم أنه ال يطوف إال طوافاً واحدًا أو مفرداً وطا أو مفردًا مل يكن طاف للقدوم أو قارانً 
فأما املتمتع فواضح ألن طواف القدوم صار يف حقه يف طواف العمرة وأما املفرد والقارن إذا مل يطوفا 
للقدوم فألن طواف اإلفاضة أغىن عن طواف القدوم وإذا كان طواف العمرة يغين عن طواف القدوم 

 واب ما ذهب إليه املؤلف وأنه ليس هناك إال طواف واحد.ابب أوىل فالص فطواف اإلفاضة من
 

 فصل
 )يف يوم احلج األكرب(

القارئ: يوم احلج األكرب يوم النحر ملا تقدم من حديث ابن عمر، مسي بذلك لكثرة أفعال احلج فيه 
ق مث النحر مث احلل فإنه يفعل ستة أشياء الوقوف يف املشعر احلرام مث اإلفاضة إىل مىن مث الرمي مث

 طواف الزايرة.
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الشيخ: مث السعي مل يذكره املؤلف لكن إذا أردان أن نعد ما قاله رمحه هللا فالسعي أيضاً ألن الذين 
م وهلذا قال له رجل )اي رسول هللا متتعوا مع الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم سعوا ذلك اليو 

ذكران سابقاً أن الذي يفعل مخسة وهذه اخلمسة سعيت قبل أن أطوف( فصار الذي يفعل سبعة وحنن 
هي اليت تفعل بعد الوصول إىل مىن ألن الوقوف عند املشعر احلرام واإلفاضة من مزدلفة إىل مىن هذه 

نسكاً فيه نظر ألن اإلفاضة إىل مىن من ابب قبل الوصول إىل مىن على أن عد اإلفاضة إىل مىن 
إلنسان وهو انئم من مزدلفة إىل مىن فحجه صحيح ال نقص الوسائل ليست مقصودة وهلذا لو سري اب

فيه أما الوقوف بعد صالة الفجر يف مزدلفة فهذا صحيح هذا يكون يوم العيد فاحلاصل أن الذي 
وأما الذي يفعل يف يوم العيد فهو سبعة إذا عددان  يفعل يوم العيد بعد الوصول إىل مىن مخسة أشياء

 اإلفاضة من النسك.
لسنة ترتيبها هكذا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رتبها يف حديث جابر وغريه فإن فعل القارئ: وا

شيئاً قبل شيء جاهاًل أو انسياً فال شيء عليه ملا روى ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قيل 
ل ذلك عاملاً النحر يف النحر واحللق والرمي والتقدمي والتأخري قال )ال حرج( متفق عليه فإن فعله يوم 

ذاكرًا ففيه روايتان أحدمها ال شيء عليه للخرب والثانية عليه دم ألن هللا تعاىل قال: )َوال حَتْلِّقموا 
لمَغ اهْلَْديم حمِّلَّهم( وألن احللق كان حمرم  اً قبل التحلل األول وال حيصل إال ابلرمي.رمؤموَسكمْم َحىتَّ يـَبـْ
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وىل أنه ال شيء يف تقدمي بعضها على بعض ألن يف حديث عبد هللا بن الشيخ: والصواب الرواية األ
حرج( وكلمة افعل تدل  عمرو بن العاص ما سئل عن شيء يومئٍذ قدم وال أخر إال قال )افعل وال

على املستقبل وقوله ال حرج تدل على انتفاء اإلمث ومل يقل ال تعد كما قال أليب بكرة يف الصالة 
تيب من ابب املستحب وليس من ابب الواجب وهو من نعمة هللا عز وجل فالصواب أن ذلك الرت 

س هذا يرمي وهذا ينحر ورمحته ابخللق أن جعل الناس يف حل من الرتتيب من أجل أن خيتلف النا
 وهذا يطوف وهذا يسعى.

بقي علينا مسألة النحر إذا قدمه على الرمي هل نقول ال بد أن تطلع الشمس أو ال؟ ظاهر كالم 
فقهاء رمحهم هللا أنه ال بد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وُيضي من الوقت ما تكون به صالة ال

ع الفجر ألن أهل مىن ليس عندهم صالة عيد حىت العيد ولكن الراجح أنه يدخل الوقت من طلو 



ينتظروها وهذا هدي وليس أبضحية وهذا ما جزم به شيخ اإلسالم يف شرح العمدة أنه يدخل وقت 
حر من فجر يوم العيد على أن بعض العلماء قال إنه يدخل من حني اإلحرام ابحلج وبعضهم قال الن

دخل من حني شروعه يف العمرة لكن كل هذه أقوال يدخل من حني انتهائه من العمرة وبعضهم قال ي
 ليس عليها دليل.

 السائل: بعض النساء أتخذ احلبوب لتمنع احليض يف احلج.
 جة بشرط استئذان الطبيب.الشيخ: ال أبس للحا

 
 فصل

 )يف املبيت مبىن(
أفاض رسول القارئ: مث يرجع إىل مىن من يومه فيمكث هبا ليايل أايم التشريق ملا روت عائشة قالت 

هللا صلى هللا عليه وسلم من آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أايم 
 التشريق.
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الربكة العظيمة إن النيب صلى هللا عليه وسلم وقف عند املشعر احلرام حىت أسفر  الشيخ: انظروا إىل
سر مث رمى اجلمرة مث ذهب إىل جدًا مث سار وسري اإلبل تعرفون سرعتها إال أنه أسرع يف وادي حم

املنحر فنحر ثالثة وستني بعرياً وحنر عليٌّ ما بقي مث أمر من كل بعري بقطعة مث طبخت وأكل من 
ا وشرب من مرقها مث دعا احلالق فحلق مث لبس وتطيب مث نزل إىل مكة وطاف طواف اإلفاضة  حلمه

عتدال الربيعي يعىن يف وقت كل هذا يف ضحى يوم العيد وقد قيل إن حجته كانت يف وقت اال
 تساوي الليل والنهار، والنهار ليس بذاك الطويل لكن هذه بركة قد يبارك هللا سبحانه وتعاىل للعبد يف

عمله حىت ينهي يف وقت قليل ما ال ينهيه غريه يف وقت كثري وهذه من بركات العمر نسأل هللا أن 
من زمزم وخرج ويف الصحيحني من حديث أنس يبارك لنا ولكم يف أعماران صلى الظهر مبكة وشرب 

بر أنه صلى الظهر يف مىن فاختلف العلماء هل يرجحون حديث جابر أنه صلى يف مكة الظهر ألن جا
ضبط حجته متاماً منذ خرج من املدينة حىت أهنى احلج فيكون أوىل ابلرتجيح أو حديث أنس ألنه يف 

إلمكان اجلمع ومىت أمكن اجلمع عدل عن الصحيحني ولكن الذي نرى أنه ال حاجة للرتجيح 
نقول إن الرتجيح ألن الرتجيح يعين إلغاء املرجوح واجلمع إعمال الراجح واملرجوح واجلمع بينهما أن 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف مكة الظهر مث خرج إىل مىن فوجد بعض أصحابه مل يصل 
  مبكة وهي فريضة ويف مىن وهبذا يزول اإلشكال.الظهر فصلى هبم الظهر معادة فيكون صالها مرتني

س إذا رميت القارئ: وهل املبيت هبا واجب أم ال فيه روايتان إحدامها ليس بواجب لقول ابن عبا
 اجلمرة فبت حيث شئت وألنه مبيت مبىن فلم جيب كليلة عرفة.
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الشيخ: هذا وصف طردي ال يتعلق به حكم وال يصح القياس فيه فال نقول ملا كان املبيت مبىن قبل 
ب حلديث عروة بن عرفة غري واجب صار هذا غري واجب ألن املبيت مبىن ليلة عرفة غري واج

فقد ثبت أن الرسول رخص للعباس أن يبيت يف مكة من أجل سقايته والرتخيص  مضرس وأما هذا
 يكون يف مقابلة العزُية.

القارئ: والثانية هو واجب ألن ابن عمر روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص للعباس بن 
ة لغريه فعلى متفق عليه فيدل على أنه ال رخصعبد املطلب أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته 

هذا إن تركه فقال أمحد يطعم شيئا مترًا أو حنوه وخففه وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأه 
وعنه يف ليلة مد ويف الليلتني مدان وعنه يف ليلة درهم ويف ليلتني درمهان ملا ذكران يف الشعر وعنه يف 

ال جتب إال على من أدركه الليل هبا فإن  لثالثة فال شيء يف تركها ألهناليلة نصف درهم فأما الليلة ا
 تركها يف هذه احلال مع الليلتني األوليتني فعليه يف الثالث دم يف إحدى الراويتني.

 الشيخ: اآلن تبني لنا أن املبيت مبىن أمره خفيف من وجوه:
كان   أجل سقايته أن يبيت يف مكة ولوالوجه األول أن النيب صلى هللا عليه وسلم رخص للعباس من 

 واجباً مل يرخص له أن يدع الواجب العيين على نفسه من أجل مصلحة غريه.
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واثنياً أن اإلمام أمحد رخص فيه فمرة قال عليه قبضة من طعام يطعم شيئاً ومرة قال الليلة فيها مد 
لتشريق ليست املسألة يف ليايل أايم اويف الليلتني مدان وعنه يف الليلة درهم ويف الليلتني درمهان ف

بذات األمهية الكبرية ومن العجب أن بعض الناس اآلن من حني ما يسأله السائل اي فالن إين نزلت 
إىل مكة ألقضي احلج مث تعبت يف الرجوع إىل مىن ومل أرجع إال عند الفجر قال عليك دم هلذا جيب 



 يوجبه هللا أو حترمي شيٍء مل  يتجرأ على إجياب شيء ملعلى اإلنسان أن يتقي هللا يف عباد هللا وأن ال
حيرمه هللا ألن هللا يسألك عن ذلك فاملسألة هينة يف مسألة املبيت وهلذا ليس هناك دليل على وجوب 

املبيت إال حديث العباس وهو استدالل ليس بذاك القوي أيضاً ألن الرخصة قد أتيت يف غري مقابلة 
السالم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر اإلنسية أو أن الرسول عليه الصالة و العزُية كما يف احلديث 

األهلية ورخص يف حلوم اخليل مع أن حلوم اخليل مل تكن حرمت من قبل فقد يراد ابلرتخيص احلل 
مطلقاً وإن مل يسبقه حترمي واحلاصل أن املسألة سهلة ابلنسبة للمبيت وما أكثر ما يقع للحجاج إذا 

الطواف والسعي فيتأخرون من أجل زحام السيارات أو عدم  مكة يف يوم العيد من أجلنزلوا إىل 
 سهولة املرور من أي طريق كان فمثل هؤالء نقول ال شيء عليهم.

اثنياً اآلن مىن ال يوجد هبا مكان وكثري من الناس حياول وال جيد مكاانً فهل نقول هلؤالء إنكم حصرمت 
 حيث شئتم بدون دم؟يث شئتم أو نقول انزلوا عن واجب فعليكم دم وانزلوا ح
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الثانية ألنه إذا رخص يف ترك املبيت للحاجة فللتعذر من ابب أوىل الشك لكن نرى أنه جيب أن 
ر واحد ويف مكان ينزلوا أقرب ما يكون إىل خميمات احلجاج حىت يكون احلجيج كلهم على مظه

كان كما قال الفقهاء إذا سقط عن واحد ال نقول إنه ملا سقط املبيت يف مىن فلهم أن يبيتوا يف أي م
احلادة املكث يف بيت زوجها فلتكن يف أي مكان بل نقول هؤالء حجيج وينبغي أن يكون احلجيج 

تنزلوا على رؤوس اخليام لكن على مظهر واحد فأنتم ليس عليكم أن ختلقوا مكاانً لكم يف مىن أو أن 
 فيه من التيسري على عباد هللا ما هو ظاهر انزلوا عند آخر خيمة يف منتهى احلجاج وهذا واحلمد هلل

لكن بعض الناس نسأل هللا هلم اهلداية إذا مل جيدوا مكاانً يف مىن يذهبون إىل العزيزية وإىل مكة وكأهنم 
ن فيما شئنا نقول ليس هكذا بل انزلوا حيث نزل يقولون ملا سقط عنا الوجوب لتعذره فلنسك

 أل.احلجاج كما نقول يف املسجد إذا امت
 

 فصل
 )يف وقت رمي اجلمار(

القارئ: مث يرمي اجلمرات الثالث يف أايم التشريق بعد الزوال كل مجرة يف كل يوم بسبع حصيات 
عن يساره ويستقبل القبلة يبتدأ ابجلمرة األوىل وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد اخليف فيجعلها 



ال يصيبه احلصى فيقف وقوفاً طويال يدعو ويرميها كما وصفنا مجرة العقبة مث يتقدم عنها إىل موضع 
هللا رافعاً يديه مث يتقدم إىل الوسطى فيجعلها عن ُيينه ويرميها كذلك ويفعل من الوقوف والدعاء فعله 

 يف األوىل.
ثانية عن ُيينه ألن يف ذلك الوقت ما كان الطريق مستوايً بل كان الشيخ: وهذا وهللا أعلم أنه جيعل ال

بطن الوادي من أجل أن أييت مجرة العقبة فكان أيتيها من قبل اليمني لكن يف كال  هذا يهبط منه إىل
احلالني يرمي مستقبل القبلة فيجعل اجلمرة بينه وبني القبلة ويف وقتنا هذا ويف الزحام الشديد نقول 

و أيسر لك سواء أتيتها من القبلة أو من اخللف الشرق أو من اليمني أو من الشمال اسلك ما ه
 ملهم أن تؤدي الرمي وأنت مطمئن مسرتيح تعرف كيف ترمي وما تقول يف رميك.ا
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القارئ: مث يرمي مجرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر وال يقف عندها ملا روت عائشة أن 
ريق يرمي اجلمرة إذا زالت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أايم التش

لشمس كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة يقف عند األوىل والثانية فيطيل املقام ويتضرع ا
 ويرمي الثالثة وال يقف عندها رواه أبو داود.

الشيخ: قيل إنه ال يقف عند مجرة العقبة ألهنا آخر العبادة والدعاء إمنا يكون يف جوف العبادة وقيل 
لوادي ففيه ضيق وحيتمل املعنيني مجيعاً حيتمل أن الرسول صلى ف لضيق املكان ألهنا جمرى اإنه ال يق

هللا عليه وسلم مل يقف ألنه لو وقف لوقف الناس واملقام ضيق وحيتمل أنه إمنا مل يقف ألن هذا هو 
 آخر العبادة فيكون الدعاء خارجها.

مث ابلثانية مث ابألوىل مل يعتد رب فإن نكسه فبدأ ابلثالثة القارئ: وال جيزئه الرمي إال بعد الزوال مرتبا للخ
له إال ابألوىل وإن ترك الوقوف والدعاء فال شيء عليه ألنه دعاء مشروع فلم جيب كما يف سائر 

 املشاعر.
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الشيخ: قوله وال جيزئه الرمي إال بعد الزوال دليل ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمى بعد 
أن الناس يف حاجة إىل الرمي  م( ومل أيذن ألحد أن يرمي قبله معالزوال وقال )خذوا عين مناسكك



قبله وال سيما الضعفاء الذين أمرهم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أن يدفعوا ليلة النحر بليل 
فرخص هلم يف تقدمي الرمي يوم النحر ومل يرخص ألحد يف تقدمي الرمي على زوال الشمس وهذا يدل 

ضاً أن الرمي بعد الزوال أشق على الناس من أن يرمي قبل الزوال ويدل لذلك أي على أنه ال جيوز
الرمي قبله ألن الرمي قبله يف وقت الصباح وبرودة اجلو خبالف ما بعد الزوال ولو كان الرمي قبل 

 الزوال جائزًا لكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يفعله ويرخص ألمته فيه ألنه عليه الصالة والسالم مل
ا ما مل يكن إمثاً وألن كون الرسول عليه الصالة والسالم يرمي من خيري بني أمرين إال اختار أيسرمه

حني أن تزول الشمس قبل صالة الظهر يدل على أنه ال جيوز الرمي قبله كأنه يرتقب أو يرتقب بفارغ 
هر أن تقدم فعلم الصرب أن تزول الشمس وهلذا قدم الرمي على الصالة مع أن األفضل يف صالة الظ

قبل الزوال ال جيزئ وألن ابن عمر رضي هللا عنهما يقول كنا نتحني فإذا زالت من هذا أن الرمي 
الشمس رمينا يعىن نطلب احلني الذي يكون فيه الرمي فإذا زالت الشمس رموا فالقول الراجح أنه ال 

زوال ملتعجل ال جيوز له أن يرمي قبل الجيوز الرمي قبل الزوال وال جيزئ يف األايم الثالثة كلها حىت يف ا
خالفاً ملن قال به كعطاء بن أيب رابح رمحه هللا وبعض أصحاب أيب حنيفة وراوية عن أمحد أنه يرمي 

 قبل الزوال عن املتعجل لكن ال خيرج من مىن إال بعده ولكن الراجح أنه ال جيوز الرمي مطلقا.
 

 فصل
 )يف عدد اجلمار اليت ترمى(
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لقارئ: وال ينقص من سبع واملشهور عن أمحد أن استيفاءها غري واجب وقال من رمى بستة ا
ال رجعنا حصيات ال أبس ومخس حسن وأقل من مخس ال يرمي أحد وأحب إيل سبع ملا روى سعد ق

من احلجة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع 
ك بعضنا على بعض رواه األثرم وعنه أن استيفاء السبع شرط ألن النيب صلى هللا فلم يعب يف ذل

وىل مل عليه وسلم رمى بسبع وقال )خذوا عين مناسككم( فعلى هذه الرواية إن أخل حبصاة من األ
 يصح رمي الثانية فإن مل يعلم من أي اجلمار تركها حسبها من األوىل ليسقط الفرض بيقني.

رمحه هللا إذا تيقن بعد انصرافه من رمي اجلمرات الثالث أنه ترك رمي حجر واحد  الشيخ: هكذا قال
األوىل ألجل أن يرمي وهو ال يدري أهو يف األوىل أم يف الثانية أم يف الثالثة فاملؤلف يقول جيعله يف 



الثانية والثالثة رمياً كاماًل فيكون قد سلك ابب االحتياط والصحيح خالف ذلك فالصحيح أنه 
جيعلها من األخرية ألن األصل يف الرمي الصحة حىت يتيقن الفساد ونظري ذلك من استيقظ من نومه 

اليت قبلها فليجعله من  ووجد على نفسه أثر جنابة وال يدري أهو من هذه النومة أو من النومة
ك حصاة أو األخرية ألنه هو املتيقن فالصواب أنه جيعله من األخرية هذا إذا مل نقل إنه يسمح يف تر 

 حصاتني كما قاله املؤلف أنه نص اإلمام أمحد رمحه هللا.
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القارئ: فإن ترك الرمي كله حىت مضت أايم التشريق فعليه دم ألنه ترك نسكاً واجبا فإن ترك حصاة 
ه من ها مثل ما ذكران يف ليايل مىن وعنأو اثنتني فعلى الرواية األوىل ال شيء عليه وعلى الثانية خيرج في

رمى بست انسياً فال شيء عليه فإن تعمده تصدق بشيء وإن أخر رمي يوم إىل آخر أو أخر الرمي  
كله إىل اليوم الثالث ترك السنة وال شيء عليه لكنه يقدم ابلنية رمي األول مث الثاين مث الثالث ألن 

ة إىل آخر الليل وإمنا إىل آخر وقته كتأخري الوقوف بعرف أايم التشريق كلها وقت للرمي فجاز أتخريه
وجب الرتتيب ابلنية ألهنا عبادات جيب الرتتيب فيها مع فعلها يف أايمها فوجب مع فعلها جمموعة  

 كالصلوات.
الشيخ: يقول رمحه هللا إن أخر رمي يوم إىل آخر أو أخر الرمي كله إىل اليوم الثالث ترك السنة وال 

ه وال شيء عليه فالصحيح أنه أيمث وأنه ال جيوز أن ما كونه ترك السنة فواضح وأما قولشيء عليه أ
يؤخر رمي يوم إىل اليوم اآلخر إال لعذر كما لو كان منزله يف أقصى مىن ويشق عليه أن يرتدد كل يوم 

رخص  وكاإلنسان املريض الذي يشق عليه أن يرمي كل يوم ودليل ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم
ا يوما فقوله رخص يدل على أن رميها كل يوم عزُية والعجب أهنم رمحهم للرعاة أن يرموا يوماً ويدعو 

هللا استدلوا على وجوب املبيت مبىن ليايل أايم التشريق حبديث رخص للعباس أن يبيت مبكة من أجل 
جوب الرمي كل يوم يف يومه سقايته ومل يستدلوا بقوله رخص للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً على و 

 أن الرمي كل يوم يف يومه واجب إال لعذر. فالصواب
وأما قوله إهنا عبادة واحدة فيقال إذًا صالة ظهر يوم السبت وظهر يوم األحد هل تقولون جبواز 

أتخري صالة ظهر يوم السبت إىل ظهر يوم األحد؟ ال يقولون هبذا إذًا ال جيوز أتخري رمي اليوم احلادي 
 شر إىل اليوم الثاين عشر.ع
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وقوله رمحه هللا ألن أايم التشريق كلها أايم للرمي جيب أن يعلم أنه ال يريد بذلك أن األايم كلها سواء 
 ي يرمى فيه شائع بني األايم الثالثة.قبل الزوال أو بعدها أايم للرمي وإمنا يقول إن الوقت الذ

 
 فصل

 )فيمن جيوز له ترك املبيت مبىن(
سقاية احلاج برتك املبيت ليايل مىن وترك رمي اليوم األول إىل الثاين  القارئ: وجيوز لرعاة اإلبل وأهل

يلة أو الثالث إن أحبوا أن يرموا اجلميع يف وقت واحد والرمي يف الليل فريمون رمي كل يوم يف الل
املستقبلة حلديث ابن عمر يف الرخصة للعباس وقال عاصم بن عدي رخص رسول هللا صلى هللا عليه 

إلبل أن يرموا يوم النحر مث جيمعوا رمي يومني بعد يوم النحر يرمونه يف أحدمها حديث وسلم لرعاة ا
أو خوف صحيح وألهنم يشتغلون ابلرعاية واستقاء املاء فرخص هلم ذلك وكل ذي عذر من مرض 

على نفسه أو ماله كالرعاة يف هذا ألهنم يف معناهم لكن إن غربت الشمس عليهم مبىن لزم الرعاة 
ة دون أهل السقاية ألن الرعاة رعيهم يف النهار فال حاجة هلم يف اخلروج ليال فهم كاملريض البيتوت

 زمهم املبيت.تسقط عنه اجلمعة وإن حضرها وجبت عليه وأهل السقاية يستقون ابلليل فال يل
الشيخ: مثل الرعاة والسقاة من يشتغلون يف املصاحل العامة كالشرط وأهل اإلطفاء واملمرضني 

طباء ورجال املرور وما أشبههم كل من يسعى للمصاحل العامة فإنه يسقط عنه املبيت قياساً على واأل
سقاية احلاج وكذلك  ترخيص النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم للعباس يف ترك املبيت من أجل

 أصحاب الرعي رخص هلم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فمن كان يشتغل مبصاحل املسلمني
فهو مثلهم أما من كان له عذر خاص كمريض احتاج أن خيرج من مىن إىل املستشفى أو إىل بيته ألنه 

م مل يلحقه وما دمنا سبق أن أريح له فهذا أحلقه بعض العلماء مبن يشتغلون ابملصاحل العامة وبعضه
وخرج ليطلبه وما قلنا إن مسألة املبيت مبىن أمره سهل فإننا نقول ال أبس للمريض ومن ضاع له شيء 

 أشبه ذلك ال أبس أن يدع املبيت ويشتغل بنفسه.
 

 فصل
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 )يف االستنابة يف الرمي(
القارئ: ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب عنه ألن جابراً قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم 

يلزم إعادته ألن  النائب فإذا رمى عنه مث برئ مل واألفضل أن يضع كل حصاة يف يد النائب ويكرب
 الواجب سقط بفعل النائب وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإال فال.

الشيخ: هذه مسألة النيابة يف الرمي ال جتوز إال عند الضرورة وذلك ألن الرمي بعض أجزاء احلج وقد 
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيذن للرعاة أن يوكلوا وال جَّ َواْلعمْمَرَة َّللَِِّّّ( و قال هللا تعاىل )َوَأمتُِّّوا احلَْ 

للسقاة فدل هذا على أنه ال بد أن يباشر الرمي بنفسه وهو كذلك وما يفعله بعض الناس اليوم من 
د جربنا التهاون غلط وخطأ فالواجب أن يرمي بنفسه فإذا كان خيشى من الزحام أخره إىل الليل وق

لليل أسهل وأقرب إىل اخلشوع، إذًا النيابة ال جتوز إال للضرورة فإذا قال أان ال ذلك ورأينا أن الرمي اب
أستطيع أن أرمي كل يوم لكن إبمكاين أن أجعلها يف آخر يوم قلنا ال تنيب غريك ما دمت تقدر ولو 

 يف آخر يوم.
النائب ويضع  معناها أن املستنيب يذهب هو و وقوله رمحه هللا إنه جيعل احلصاة يف يد النائب يعين

احلصاة يف يده ويرمي لكن يف وقتنا احلاضر هذا غري ممكن ألنه إذا وصل إىل هناك يرمي بنفسه لكن 
 لعلهم يريدون إذا كان صغريًا ال تلحق رميته إىل املرمى.

 
 فصل

 )يف خطبة يوم النفر(
حكم التعجيل  أوسط أايم التشريق ويعلم الناس القارئ: ويسن أن خيطب اإلمام يوم النفر وهو يوم

والتأخري وتوديعهم ملا روي عن رجلني من بين بكر قاال رأينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب 
بني أوسط أايم التشريق وحنن عند راحلته أخرجه أبو داود وألن ابلناس حاجة إىل أن يعلمهم ذلك 

 فشرعت اخلطبة فيه كيوم عرفة.
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ثاين عشر خيطبهم ليعلمهم النفر وأحكام التوديع وغري ذلك مما الشيخ: أوسط أايم التشريق ال
جيعل يف ذلك الوقت من حيتاجون إليه واآلن وهلل احلمد ممكن أن يكون هذا عن طريق اإلذاعة أبن 

يتكلم من أهل العلم بواسطة اإلذاعة واي حبذا لو جعلت إذاعة خاصة يف املشاعر يف هذه األايم 



 ن أعم.لكان هذا جيدًا ألنه يكو 
أايم احلج ستة الثامن والتاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر كل واحد منها له 

سع عرفة، والعاشر النحر، واحلادي عشر القر، والثاين عشر النفر اسم خاص الثامن الرتوية، والتا
 األول، والثالث عشر النفر الثاين.

 
 فصل

 )يف النفر بعد الرمي(
رمى اليوم الثاين وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه املبيت تلك الليلة  القارئ: وإذا

الرمي من الغد بعد الزوال لقول هللا تعاىل )َفَمْن والرمي بعدها وإن غربت وهو يف مىن لزمته البيوتة و 
( وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أايم مىن تـََعجََّل يفِّ يـَْوَمنْيِّ َفال إِّمْثَ َعَلْيهِّ َوَمْن أتََخََّر َفال إِّمْثَ َعَلْيهِّ 

م اسم لبياض ثالثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه( رواه الرتمذي واليو 
النهار وإن رحل وخرج مث عاد إليها حلاجة مل يلزمه املبيت وال الرمي ألن الرخصة قد حصلت له 

 ابلتعجيل.
فال بد أن خيرج قبل غروب الشمس لقول هللا تعاىل )َفَمْن تـََعجََّل يفِّ يـَْوَمنْيِّ(  الشيخ: إذا أراد التعجل

انتهى الظرف مل يكن هناك حمل للمظروف الذي  ويف للظرفية وإذا غابت الشمس انتهى الظرف وإذا
هو التعجل ولكن إذا كان الرجل قد ارحتل وهدم اخليام ورّحل متاعه ومشى لكن لكثرة الزحام مل 

 مكن من اخلروج قبل غروب الشمس فهل يستمر يف سريه أو نقول قف وانزل؟يت
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اجلواب األول يستمر وال حرج عليه وكذلك لو ارحتل قبل الزوال وخرج من مىن فلما زالت الشمس 
ابت الشمس يف اليوم الثاين رجع ورمى فال أبس أيضاً ألنه يصدق عليه أنه تعجل يف يومني وأما إذا غ

وهو يف مىن ومل يتأهب للرحيل فإنه يلزمه البقاء ألن هللا جعل احلجاج هلم حاالن تعجل يف عشر 
 يومني، وأتخر فيما سوى ذلك فيجب عليه أن يبيت ويرمي من الغد.

 ملغادرة؟السائل: الذين ينزلون خارج مىن لضيق مىن إذا أرادوا التعجل هل يكفيهم نية التعجل دون ا
ألهنم ليسوا يف مىن ومكاهنم هذا مكان ضرورة مثل أكل امليتة حبسب  الشيخ: نعم جيزئهم ذلك

 احلاجة.



القارئ: قال بعض أصحابنا يستحب ملن نفر أن ينزل احملصب مث يدخل مكة ملا روى انفع قال كان 
عن رسول هللا صلى  ابن عمر يصلي هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء مث يهجع هجعًة ويذكر ذلك

لم متفق عليه وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول األبطح بسنة إمنا نزله رسول هللا صلى هللا عليه وس
 هللا عليه وسلم ليكون أمسح خلروجه متفق عليه وهذا لفظ عائشة رضي هللا عنها.
نسان أن ينزل فيه الشيخ: هذا يف زمن كان احملصب خالياً أما اآلن فإنه منازل وعمائر ال ُيكن لإل

ه العلماء فمنهم من قال النزول فيه سنة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم حني رمى وهذا اختلف في
اجلمرات الثالث يف اليوم الثالث عشر نزل يف هذا املكان وصلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء مث 

 البيت احلرام وطاف مث صلى الفجررقد رقدة مث قام يف آخر الليل صلوات هللا وسالمه عليه فنزل إىل 
مث انصرف إىل املدينة وقال بعض أهل العلم إنه ليس بسنة وإمنا نزله النيب صلى هللا عليه وسلم من 

 أجل أنه أسهل للخروج وليسرتيح وهذا رأي عائشة رضي هللا عنها وابن عباس.
ة السفر فهل نقول إن فإن قال قائل إذا دار األمر بني كون فعل الشيء سنة أو من أجل مراعا

فعل يف العبادة أنه سنة أو نقول األصل عدم املشروعية حىت يقوم دليل على أنه  األصل فيما
 مشروع؟
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الظاهر الثاين خصوصاً وأن الرسول عليه الصالة والسالم مل يشرع فيه شيئاً زائدًا على العادة يعين 
كون أسهل السالم نزله ليليس له دعاء وال وقوف وال شيء فهذا يدل على أنه عليه الصالة و 

 خلروجه وألجل أن يسرتيح.
 

 فصل
 )يف طواف الوداع(

القارئ: ومن أراد املقام مبكة فال توديع عليه ألن الوداع للمفارق ومن أراد اخلروج مل جيز له ذلك 
حىت يودع البيت بطواف ملا روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه 

وجيعل الوداع يف آخر أمره ليكون آخر عهده ابلبيت فإن ودع مث  ائض متفق عليهخفف عن احل
اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخرب وإن صلى يف طريقه أو اشرتى لنفسه مل يعده ألن هذا ال 

 خيرجه عن كونه وداعا.



و اجة يف طريق فلالشيخ: والظاهر أن مكثه لغداء أو عشاء ال أبس به ألن هذا من جنس شراء احل
قدر أنه طاف للوداع مث مشى ونزل على بعض أصحابه أو أقاربه وتعشى عندهم أو تغدى مث سافر 

 فال أبس أو نزل مطعماً فأكل أو شرب مث سافر فال أبس.
القارئ: وإن خرج ومل يودع لزمه الرجوع ما كان قريباً ُيكنه الرجوع فإن مل يفعل أو مل ُيكنه الرجوع 

غه مسافة القصر مل يسقط عنه الدم ألن طوافه خلروجه الثاين وقد استقر إن رجع بعد بلو فعليه دم ف
عليه دم األول واملرأة كالرجل إال إذا كانت حائضاً أو نفساء خرجت وال وداع عليها وال فدية للخرب 

 إال أنه يستحب هلا أن تقف على ابب املسجد فتدعو بدعاء املودع.
ابب املسجد ألن هذا مل يرد عن النيب صلى هللا عليه  عين وقوفها عندالشيخ: وهذا ليس بصحيح أ

وسلم وملا قيل له إن صفية قد أفاضت قال )فلتنفر إذًا( ومل يقل فلتذهب إىل ابب املسجد وتدعو 
بدعاء املودع فالصواب أن املرأة احلائض أو النفساء ليس عليها وداع وخترج بدون أن تذهب إىل 

 عو.املسجد احلرام فتد
ن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع ألهنا يف البلد وإن مل تطهر حىت فارقته القارئ: وإ

 فال رجوع عليها ألنه مل يوجد يف حقها ما يوجبه يف البلد.
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السائل: هل يرمي الوكيل اجلمرات الثالث عن نفسه مث يعود لريمي عن املوكل أو جيزئ لو رمى كل 
 ملوكل؟مجرة عن نفسه مث عن ا

الشيخ: الصحيح أنه جيوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله يف موقف واحد يعين يرمي السبع عن نفسه 
ع عن نفسه مث عن موكله مث يرمي اجلمرة مث السبع عن موكله مث يذهب إىل اجلمرة الثانية فريمي السب

ا عن الصبيان أهنم مل الثالثة عن نفسه أواًل مث عن موكله اثنياً ألن ظاهر فعل الصحابة الذين رمو 
يكونوا يكملون مث يرجعون وألن إلزام الناس يف هذا الوقت مبثل هذا العمل فيه مشقة من غري دليل 

 بنّي.
يرم يف اليوم األول مث أراد أن يرمي يف اليوم الثاين عن يومني هل  السائل: وابلنسبة للمريض الذي مل

 مث يعود مرة اثنية؟يفعل كذلك أو جيب عليه أن يرمي اجلمار الثالث 
الشيخ: ال هذا ال بد أن يرمي أواًل عن اليوم األول كاماًل ألن العبادات هذه لشخص واحد فال بد 

 فيها من الرتتيب.



 
 فصل

 ع أن يقول أو يفعل()فيما يستحب للمود 
ام القارئ: ويستحب للمودع أن يقف يف امللتزم بني الركن والباب كما روي عن عبد هللا بن عمر أنه ق

بني الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطاً وقال هكذا رأيت رسول 
م هذا بيتك وأان عبدك وابن عبدك هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله رواه أبو داود ويدعو فيقول الله

تين على وابن أمتك محلتين على ما سخرت يل من خلقك وسريتين يف بالدك حىت بلغتين بيتك وأعن
أداء نسكي فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضا وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا 

ب عنك وال عن بيتك اللهم فأصحبين أوان انصرايف إن أذنت يل غري مستبدل بك وال ببيتك وال راغ
أبقيتين  العافية يف بدين والصحة يف جسمي والعصمة يف ديين وأحسن منقليب وارزقين طاعتك ما

وامجع يل بني خري الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن مث 
 يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم.
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الشيخ: هذا الدعاء مما اختاره بعض أهل العلم ولكنه مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
يه فإن تيسر إلنسان فليدع به هر فيه اخلضوع هلل عز وجل والتضرع إلوهو دعاء مناسب وجامع ويظ

وإن مل يتيسر فليدع مبا شاء مث إن هذا املوضع امللتزم ما بني الركن والباب عند الوداع يف الوقت 
احلاضر يصعب جدًا على اإلنسان أن يصل إليه إال إبيذاء وأتذي واإليذاء والتأذي منتفيان شرعاً 

ه قال لعمر إنك رجل قوي فال تزاحم فتؤذي لنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنوقد روي عن ا
الضعيف فإن وجدت فرجة فاستلمه وإال فاستقبله وهلل وكرب فال ينبغي لإلنسان أن يزاحم تلك 

 املزامحة الشديدة اليت نشاهدها مث إن الناس جيتمعون فيضيقون املطاف أيضاً وهذه أذية أخرى.
 

 فصل
 جيزئ عن طواف الوداع()فيما 

ك طواف الزايرة فطافه عند اخلروج أجزأ عن طواف الوداع ألنه حيصل به املقصود منه القارئ: ومن تر 
فأجزأ عنه كإجزاء العمرة عن طواف القدوم وصالة الفرض عن حتية املسجد وإن نوى بطوافه الوداع 



ا المرٍئ ما نوى( وحكمه حكم من ترك مل جيزئه عن طواف الزايرة لقوله عليه الصالة والسالم )وإمن
واف الزايرة يبقى على إحرامه أبدا حىت يرجع فيطوف للزايرة إال أن إحرامه عن النساء حسب ألنه ط

 قد حل له ابلتحلل األول كل شيء إال النساء.
الشيخ: سبق أن طواف الوداع واجب والغرض منه أن يكون آخر عهد اإلنسان ابلبيت الطواف ومن 

طواف اإلفاضة فطافه عند اخلروج أجزأه عن طواف  ال العلماء إذا أخر طواف الزايرة وهومثَّ ق
الوداع وعلل املؤلف بعلتني أواًل أنه حيصل به املقصود فأجزأ كإجزاء طواف العمرة عن طواف 

 القدوم.
 والثاين أنه حصل به املقصود حيث كان آخر عهده ابلبيت الطواف وهذا واضح.

 له ثالثة حاالت: ولكن هذا العمل
 وي طواف اإلفاضة فيجزئ عن طواف الوداع.احلال األوىل أن ين

 والثاين أن ينوي طواف الوداع فال جيزئ عن طواف اإلفاضة.
 والثالث أن ينويهما مجيعاً.
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فأما األوىل والثالثة فواضح أما الثانية وهي أن ينوي طواف الوداع فإنه ال جيزئ عن طواف اإلفاضة 
الواجب ولكن املؤلف فرع على ن طواف اإلفاضة ركن ال بد منه وهو مقصود لذاته فال جيزئ عنه أل

 هذا أنه يبقى على ما بقي من إحرامه حىت يرجع إىل البيت ويطوف وهذا كما قال رمحه هللا.
ولكن هل إذا رجع حيتاج إىل عمرة أو نقول له أن يرجع حمالً ويدخل مكة حماًل ويطوف ويرجع؟ 

قصر مث يطوف لإلفاضة ألنه جاء حوط األول أنه حيرم بعمرة أواًل من امليقات مث يطوف ويسعى وياأل
إىل امليقات أو مر ابمليقات وهو يريد نسكاً فاالحتياط أن أييت ابلعمرة وقد ذكر العلماء رمحهم هللا أنه 

 هذا صحيحاً. لو أتى بعمرة بعد التحلل األول صح وهذا أتى بعمرة بعد التحلل األول فكان
 

 فصل
املفرد وإن قتل صيدًا فجزاؤه واحد وعنه عليه القارئ: وليس يف عمل القارن زايدة على عمل 

طوافان وسعيان لقول هللا تعاىل )َوَأمتُِّّوا احْلَجَّ َواْلعمْمَرَة َّللَِِّّّ( ومتامهما أبفعاهلما ولنا قول عائشة وأما الذين  
لم وا هلما طوافاً واحدًا متفق عليه وقال النيب صلى هللا عليه وسكانوا مجعوا احلج والعمرة فإمنا طاف



لعائشة ملا قرنت )يسعك طوافك حلجك وعمرتك( رواه مسلم، وألهنما عباداتن من جنس واحد 
 اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى يف الكربى كالطهارتني.

ذا قتل صيدًا فعليه جزاء الشيخ: نعم هذا هو الصحيح أن القارن عمله كعمل املفرد ال فرق وأنه إ
( ولو أوجبنا عليه جزاءين أللزمناه أبكثر من املثل واحد لقول هللا تعاىل )َفَجَزاٌء مِّثْ  لم َما قـََتَل مَِّن النـََّعمِّ

 وهذا حيتاج إىل دليل.
 

 فصل
 )يف أركان احلج وواجباته وسننه(

عي روايتان وواجباته اإلحرام من القارئ: أركان احلج الوقوف بعرفة وطواف الزايرة ويف اإلحرام والس
ليل واملبيت مبزدلفة إىل نصف الليل والرمي وطواف الوداع ويف احللق امليقات والوقوف بعرفة إىل ال

 واملبيت مبىن روايتان.
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وسننه االغتسال وطواف القدوم والرمل واالضطباع فيه واستالم الركنني وتقبيل احلجر واإلسراع 
 روة.هما واخلطب واألذكار والدعاء والصعود على الصفا واملواملشي يف مواضع

 وأركان العمرة الطواف ويف اإلحرام والسعي روايتان.
 وواجبها احللق يف إحدى الروايتني.

 وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن اليت يف الطواف والسعي.
 ترك سنة فال شيء عليه.فمن ترك ركناً مل يتم نسكه إال به ومن ترك واجباً فعليه دم ومن 

ا ذكروا صفة العبادة ذكروا بعد ذلك ما هو الواجب فيها وما هو الشيخ: العلماء رمحهم هللا إذ
املستحب وهذا ال شك أنه من حسن التعليم ألن التفصيل أييت بعد التصور فإذا تصور اإلنسان 

رمحه هللا انتهى من ذكر صفة العبادة بذكر الصفة حينئذ ُييز له بني الواجب وغري الواجب املؤلف 
يز بني الواجب والركن والسنة واحلقيقة أن التمييز صعب جداً ألنه حيتاج إىل احلج والعمرة فأراد أن ُي

دليل يدل على هذا التميز وإال لقلنا اجلميع واجب أو اجلميع سنة فال بد أن يكون هناك دليل، 
 عليه وسلم )احلج عرفة( الثاين طواف الزايرة يقول أركان احلج الوقوف بعرفة لقول النيب صلى هللا

(.يعين  ْلبَـْيتِّ اْلَعتِّيقِّ  طواف اإلفاضة لقول هللا تعاىل )مثمَّ ْليَـْقضموا تـََفثـَهمْم َوْليموفموا نمذمورَهمْم َوْلَيطَّوَّفموا ابِّ



ا حني فإن قال قائل اآلية تدل على وجوبه لكن ال تدل على ركنيته قلنا حديث صفية رضي هللا عنه
 دل على أنه ركن ال يتم احلج إال به.قال النيب صلى هللا عليه وسلم )أحابستنا هي( ي
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الثالث ويف اإلحرام والسعي روايتان اإلحرام ال يريد بذلك لبس اإلحرام يريد بذلك نية الدخول يف 
هللا عليه وسلم  النيب صلى النسك وال شك أهنا ركن لكن من مل يقل إهنا ركن يقول هي شرط لقول

)إمنا األعمال ابلبنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى( وإال فال أحد يقول إنه سنة وأن اإلنسان إن شاء 
نوى وإن شاء مل ينو لكن إما أهنا شرط وإما أهنا ركن وسواء هذا أو هذا فنحن نقول النية يذكرها 

النية ويف شروط الوضوء وأحياانً  لصالة منهاالعلماء يف بعض العبادات شرطاً كما قالوا يف شروط ا
يذكروهنا أهنا ركن كما قالوا يف احلج واخلالف يكاد يكون لفظياً املهم أنه ال بد من نية اإلحرام فلو أن 

 اإلنسان مل ينوِّ وفعل مثل ما يفعل الناس دون نية فإنه مل حيج فال بد من النية.
ل أنه ركن أنه واجب جيرب بدم أنه سنة وأضعف ثالثة أقواالرابع السعي والسعي سبق أن فيه للعلماء 

األقوال القول أبنه سنة والقول أبنه ركن أو واجب يكادان يتكافآن ألن كاًل منهما له دليل وهذه 
 املسألة حتتاج إىل حترير ألن الناس حيتاجون إليها وترك السعي كثري فتحتاج املسألة إىل حترير.

اته اإلحرام من امليقات لو قال املؤلف أن يكون اإلحرام من هللا وواجبأما الواجبات فيقول رمحه 
امليقات لكان أوضح ألنه قد يفهم من قوله اإلحرام من امليقات يفهم منها أهنا صفة واحدة والواقع 
أن األمر ليس كذلك بل الواجب أن يكون اإلحرام من امليقات فإذا قلت اإلحرام من امليقات رمبا 

حرام من امليقات فيدخل فيه اإلحرام يعين الواجب اإلحرام بوصفه من اجب نفس اإليفهم أن الو 
امليقات لكن إذا قلت أن يكون اإلحرام من امليقات صار اإلحرام ال يدخل يف الواجب هنا ألنه سبق 
أنه ركن ومراد املؤلف بقوله اإلحرام من امليقات مراده ما ذكرت أن يكون اإلحرام من امليقات وليس 

 رام نفسه.مراده اإلح
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يقول رمحه هللا والوقوف بعرفة إىل الليل هنا نفس الشيء لو قال واستمرار الوقوف بعرفة إىل الليل  
حيصل بغروب الشمس لقوله كان أوضح يعين الواجب أن يستمر الوقوف بعرفة إىل الليل والليل 



( و  َياَم إِّىَل اللَّْيلِّ قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إذا أقبل الليل تعاىل يف الصيام )مثمَّ َأمتُِّّوا الصِّّ
 من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم(.

ديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ما هو الدليل على كون اإلحرام من امليقات واجباً؟ الدليل ح
املدينة من ذي احلليفة( وذكر متام احلديث أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )يهل أهل 

 وجه الداللة أن هذا خرب مبعىن األمر.
ووجه كون الوقوف بعرفة إىل الغروب واجباً أواًل أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقف بعرفة إىل 

 وقال )خذوا عين مناسككم(.الغروب 
شم ظلمة الليل ولو كان الدفع قبل اثنياً أن النيب صلى هللا عليه وسلم بقي يف عرفة إىل الغروب وجت
 الغروب جائزًا لدفع قبل الغروب ملا فيه من التيسري والتسهيل.

ه ثالثة أدلة اثلثاً أن يف الدفع بعد الغروب خمالفة للمشركني فإن املشركني يدفعون قبل الغروب هذ
 ترجح أن البقاء يف عرفة إىل الغروب واجب وأنه ال جيوز الدفع قبل ذلك.

بعض أهل العلم إنه ليس بواجب واستدلوا بذلك لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعروة بن وقال 
مضرس )من شهد صالتنا هذه ووقف حىت ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو هنارًا فقد مت حجه 

ى تفثه( ولكن يقال إن هذا احلديث مطلق )وقف لياًل أو هنارًا( هذا من العبارات املطلقة وقض
 ملطلق حيمل على املقيد فيقيد هذا بفعل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.وا
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واملبيت مبزدلفة إىل نصف الليل هذا التعبري صحيح ألن أصل املبيت واجب وكونه إىل نصف الليل 
َأَفْضتمْم  قول هللا تعاىل )فَإَِّذاواجب أيضاً فيجب املبيت يف مزدلفة واالستمرار إىل نصف الليل الدليل 

( واألصل يف األمر الوجوب وحلديث عائشة رخص النيب  مِّْن َعَرفَاٍت فَاذْكمرموا اَّللََّ عِّْنَد اْلَمْشَعرِّ احْلََرامِّ
صلى هللا عليه وسلم للضعفة من أهله وذكرت ترخيصه لسودة وقالت ألن أكون استأذنت النيب 

أحب إيل من مفروح به فهذا يدل على كما استأذنت سودة لكان   صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
وجوب املبيت يف مزدلفة ولكن قال إىل نصف الليل هذا حمل نظر فإن ظاهر فعل الصحابة يف عهد 

النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وبعده أهنم دفعوا يف آخر الليل وإذا نظران يف حديث أمساء بنت 
تبني لنا أن الدفع إمنا يكون بعد ثلثي الليل ألن أهنا تنتظر غروب القمر  أيب بكر رضي هللا عنهما

القمر يف تلك الليلة ال يغيب إال يف هذا الوقت أو حنوه وهذا أيضاً فيه خالف من العلماء من قال 



إنه ركن ومنهم من قال إنه سنة وعلى اخلالف فمنهم من قال إذا نزل يف مزدلفة وصلى املغرب 
ذا نرى بعض احلجاج إذا صلى املغرب والعشاء دفع بناًء على الدفع من أول الليل وهل والعشاء فله

هذا القول وعند العامة أهم شيء أن تلقط احلصى فذكر هللا عندهم يف املشعر احلرام هو التقاط 
 حصى اجلمرات وهو عندهم أهم من صالة املغرب والعشاء واملراد اجلهال منهم.

لى هللا عليه وعلى آله وسلم رمى وقال )خذوا احلج ودليله أن النيب ص رمي اجلمرات من واجبات
عين مناسككم( وأنه أمر أن نرمي مثل حصى اخلذف وهنى عن الغلو وأنه أمر الضعفة من أهله أن 
يتقدموا إىل مىن خوفاً من الزحام عند الرمي ولو كان الرمي أمرًا مستحباً ليس بواجب ألبقاهم معه 

فكونه يثلم ليلة املزدلفة من أجل أن يتقدم هؤالء إىل اجلمرات مىن وكان زحاماً تركوه  وإذا وصلوا إىل
 لريموا يدل على أن الرمي واجب وهو كذلك.
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يقول رمحه هللا وطواف الوداع واجب ودليله أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )ال ينصرف 
أمر الناس أن يكون آخر ه )أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت( وحديث ابن عباس أحد ألفاظه من

 عهدهم ابلبيت إال أنه خفف عن احلائض(.
قال ويف احللق ويف املبيت مبىن روايتان وقد سبق أن الراجح وجوب احللق وأن الراجح وجوب املبيت 

 مبىن لكن ليس أتكده كتأكد بقية الواجبات.
وف بعرفة وذكر الفقهاء لوقمث قال رمحه هللا وسننه االغتسال عند اإلحرام وعند دخول مكة وعند ا

رمحهم هللا أيضاً عند املبيت مبزدلفة ورمي اجلمرات لكن هذا ال يصح إمنا صح عند الوقوف ودخول 
 مكة وعند اإلحرام.

وقوله رمحه هللا وطواف القدوم هكذا قال وبعض العلماء قال إنه واجب أي طواف القدوم واستدل 
يب صلى هللا عليه وسلم طاف طواف القدوم وقال )خذوا النمبا استدللنا به على بقية الواجبات أبن 

عين مناسككم( لكن القائلني أبنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النيب صلى هللا عليه وسلم لعروة بن 
مضرس )من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف قبل ذلك لياًل أو هنارًا فقد مت حجه 

دوم لكن للمنازع أن يقول وما الذي أدراكم أن عروة دخل مكة القوقضى تفثه( ومل يذكر طواف 
فرمبا يكون عروة جاء إىل املشاعر رأساً فاهلل أعلم لكن ال ينبغي لإلنسان أن يدع طواف القدوم ألن 

 القول بوجوبه ليس ببعيد وحديث عروة بن مضرس ليس فيه داللة واضحة على أنه ليس بواجب.



يف طواف القدوم ووجه كوهنما سنة أهنما صفتان يف واجب فهما غري  عينيقول والرمل واالضطباع ي
مقصودين بذاهتما واملقصود هو الطواف وهلذا كاان سنة وال أعلم أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله 

 وسلم أمر هبما.
بيل وتققال واستالم الركنني وتقبيل احلجر استالم الركنني يعين هبما الركن اليماين واحلجر األسود 

احلجر ومل يقل وتقبيل الركن اليماين ألنه ليس بسنة وكذلك بقية األركان ال يسن استالمهما ووجه  
 كوهنما سنة أهنما صفتان يف عمل مقصود بذاته.
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واإلسراع واملشي يف مواضعهما يعين بذلك اإلسراع يف وادي حمسر واإلسراع بني العلمني يف السعي 
 ك.واملشي فيما عدا ذل

يق ثالثة خطب ومل يذكر املؤلف رمحه هللا الوقوف أي واخلطب يف عرفة ويوم النحر وأوسط أايم التشر 
الوقفات يف مواضعها والوقفات ست على الصفا وعلى املروة ويف عرفة ويف مزدلفة وبعد رمي اجلمرة 

 األوىل وبعد رمي اجلمرة الوسطى لكنها ختتلف ابلطول والقصر.
أن اإلنسان لو طاف ومل يتكلم  لدعاء أيضًا سنة وظاهر كالم األصحاب رمحهم هللاوكذلك األذكار وا

بكلمة وسعى كذلك ووقف بعرفة كذلك ويف مزدلفة كذلك ويف بقية احلج كذلك أنه جيزئ لكن ال 
أعلم كيف يكون هذا حجاً أصبح احلج كأنه رسم ال معىن له لكن مع هذا رمبا تقع من إنسان جاهل 

الصعود على الصفا وعلى املروة س ال يذكر وال يدعو فال نقول أعد حجك ومن سننه ُيشي مع النا
 ولكن هذا للرجال فقط.

واملؤلف رمحه هللا فاته شيء كثري من السنن أهم مما ذكر وأدخل شيئاً من السنن وهي خارج عن 
كنه ترك الصالة اإلحرام فاالغتسال مثالً ليس سنة يف اإلحرام ولكنه سنة لإلحرام فهو خارج منه ل

فا والنزول بنمرة وابتداء الوقوف بعرفة من الزوال والوقوف عند خلف املقام ورفع اليدين على الص
املشعر احلرام ولذلك لو قال رمحه هللا )ومن سننه االغتسال( لكان أوىل ألن من قرأ )وسننه( ظن أن 

كان بشر يفوته الكثري ويقول هذا على سبيل احلصر وليس كذلك ولكن كما نعلم أن اإلنسان مهما  
َكاَن مِّْن عِّْندِّ َغرْيِّ اَّللَِّّ َلَوَجدموا فِّيهِّ اْختِّالفاً َكثِّريًا( ولكن املؤلف رمحه هللا وغريه من   هللا تعاىل )َوَلوْ 

العلماء يشكرون على ما بذلوا من تقريب العلم لألمة اإلسالمية وسهرهم على ذلك وتعبهم فنسأل 
 على هذا وأن جيزيهم عن أمة املسلمني خريا.هللا تعاىل أن يثيبهم 
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قال وأركان العمرة الطواف ويف اإلحرام والسعي روايتان الطواف ودليله ما سبق يف دليل طواف احلج 
ه ركن متضمن للشرط والسعي ويف اإلحرام والسعي روايتان هل اإلحرام شرط أوهو ركن والصحيح أن

 فيه ثالثة أقوال وأن أضعف األقوال القول أبنه سنة.فيه روايتان وقد سبق أن السعي 
وواجباهتا احللق يف إحدى الروايتني ويف األخرى أنه ليس بواجب ولكنه إطالق من حمظور وسكت 

واب أهنما سواء وأنه جيب رمحه هللا عن كون اإلحرام من امليقات يف العمرة لكنه ذكره يف احلج والص
 ت كما كان إحرام احلج واجباً من امليقات.أن يكون إحرام العمرة من امليقا

ومل يذكر طواف الوداع للعمرة ألن طواف الوداع قد اختلف العلماء يف وجوبه أصاًل هل هو واجب 
يف العمرة أو سنة؟ والصحيح أنه واجب والقائلون أبنه واجب قالوا إنه جيب يف احلج وال جيب 

ر كما جاء ذلك يف حديث عمرو بن حزم الذي  والصحيح أنه واجب يف العمرة ألن العمرة حج أصغ
كتبه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وفيه )ال ُيس القرآن إال طاهر والعمرة حج أصغر( وألن 

صانع يف حجك(  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية )اصنع يف عمرتك ما أنت
رات والطواف والسعي وخرج الوقوف واملبيت والرمي وهذا يشمل ما يصنع يف احلج من جتنب احملظو 

ابإلمجاع فال يدخل يف هذا العموم وأما قول من قال ال جيب ألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله 
واجباً يف العمرة والنيب  وسلم مل يذكره إال يف احلج فيقال هنا أتخر وجوبه فلذلك ال ينفي أن يكون

عتمر مرتني أدى فيهما العمرة أداًء كاماًل األوىل عمرة القضاء صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ا
والثانية عمرة اجلعرانة ومل ينقل عنه أنه طاف أو مل يطف لكن يقال إن هذا قبل أن يوجب طواف 

 الوداع ألن طواف الوداع مل يوجب إال يف حجة الوداع.
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اً فعليه دم ومن ترك سنة فال شيء عليه من يقول فمن ترك ركناً مل يتم نسكه إال به ومن ترك واجب
ستفيد من ذلك أي من رخصة ترك ركنا مل يتم نسكه إال به فإن أحصر مل يتم نسكه ألنه يتحلل وي

اإلحصار أنه حتلل وحل له كل شيء لكن نسكه مل يتم فلو حصر عن الطواف طواف اإلفاضة مثالً 
طواف اإلفاضة فنقول له إن حجك مل يتم  وقد وقف بعرفة ومزدلفة ورمى اجلمرات لكنه حصر عن



 فإذا رجعت إىل أهلك رجعت بغري حج.
 

 فصل
  عليه وسلم)يف زايرة قرب النيب صلى هللا

 والصالة يف مسجده(
القارئ: فإذا رجع قال آيبون اتئبون عابدون لربنا حامدون ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقوله 

قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه رضي هللا عنهما ملا روي إذا قفل متفق عليه ويستحب زايرة 
أو زار قربي كنت له شفيعا أو شهيدا( رواه أبو داود  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من زاراين

 الطيالسي.
 الشيخ: احلديث ضعيف.

ه وسلم )صالة يف القارئ: ويصلي يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقول النيب صلى هللا علي
مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام( وقوله عليه الصالة 

لسالم )ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى( وا
 متفق عليه.

رجع من سفره يقول آيبون أي  الشيخ: هذا الفصل ذكر فيه املؤلف رمحه هللا ما يسن أن يقوله إذا
ودية الشرعية ال راجعون، اتئبون أي من األعمال السيئة، عابدون أي متذللون إىل هللا تعاىل ابلعب

ابلعبودية القدرية ألن العبودية القدرية ال ُيدح اإلنسان عليها إذ أهنا تكون يف الكافر ويف املسلم 
بودية الشرعية، لربنا حامدون احلمد وصف احملمود واليت ُيدح عليها اإلنسان ويثاب عليها هي الع

 ابلكمال مع احملبة والتعظيم.
نيب صلى هللا عليه وسلم كان يقوله إذا قفل فيقوله إذا قفل من البلد مث ذكر الدليل على ذلك ألن ال

 اليت هي منتهى سفره ويقوله كذلك إذا أقبل على بلده.
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ب زايرة قرب النيب وقرب صاحبيه فال شك أهنا سنة ملن كان يف املدينة أما قول املؤلف رمحه هللا ويستح
فقد اختلف العلماء فيه على ثالثة  أو حوهلا ممن ال حيتاج إىل شد رحل وأما ما حيتاج إىل شد رحل

أقوال التحرمي والكراهة واإلابحة واألقرب أنه حرام ألنه ذريعة إىل الغلو يف القبور ورمبا يظن الظان أن 



الرحل إىل هذا من أجل ذات املقبور فيؤدي هذا إىل عبادته وتوليه تويل نصرة وإغاثة فاألقرب  شد
يعين هبما أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ومن املعلوم أن اختيار  التحرمي وقوله رمحه هللا وقرب صاحبيه

ألن هذين  أيب بكر وعمر أن يدفنا إىل جنب النيب صلى هللا عليه وسلم من كمال صحبتهما له
الرجلني مها وزيرا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللذان ال يذهب إال هبما وما أكثر ما يقول ذهبت 

رجعت أان وأبو بكر وعمر وفعلت أان وأبو بكر وعمر وآمنت أان وأبو بكر وعمر  أان وأبو بكر وعمر و 
ركوب وقالت إان مل خنلق هلذا قال كما قال يف البقرة اليت كان صاحبها ركب عليها وكان يؤذيها هبذا ال

وأان أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وال شك أن هذا من مناقبهما والعجب أهنما عند الرافضة قاتلهم 
 مها أبعد الناس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال شك أن بقاءمها صاحبني له يف احلياة وبعد هللا

 حد من الصحابة رضي هللا عنهم.املمات أن ذلك من مناقبهما اليت مل يدركها أ
 وأما احلديث الذي ساقه )من زارين أو زار قربي كنت له شفيعاً وشهيدًا( رواه أبو داود الطيالسي فهو
ضعيف جدًا وال يبعد أن يكون موضوعاً كما قال شيخ اإلسالم كل حديث ورد يف فضل زايرة قربه 

 خاصة فهو حديث ضعيف أو موضوع.
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يف مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم استدل له بقوله )صالة يف مسجدي هذا خري  وقوله يصلي
لى فضل الصالة يف من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام( وهذا احلديث يدل ع

مسجده واختلف العلماء يف ذلك فقيل إن املراد بذلك الصالة اليت تسن يف املساجد كالصلوات 
مضان وما أشبهها وأما سوى ذلك فليس هكذا وهؤالء أرادوا أن خيرجوا صالة النافلة اخلمس وقيام ر 

بيتك أفضل من صالتك  فإهنا يف البيت أفضل من املسجد حىت وأنت يف املدينة صالتك النافلة يف
إايها يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم وكذلك مكة صالتك النافلة يف بيتك أفضل من صالتك 

املسجد احلرام ولكن يقال احلديث عام صالة يف مسجدي هذا مل تقيد فتشمل كل الصلوات إايها يف 
إلنسان إذا صلى يف ولكن ما يسن أن يكون يف البيت فكونه يف البيت أفضل ففائدة ذلك أن ا

مجاعة صلواته اخلمس صارت خريًا من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام إذا صلى حتية 
املسجد خري من ألف حتية فيما سواه إال املسجد احلرام إذا جاء وصلى ينتظر الصالة املسجد فتحية 

ا أن نقول اذهب وتقصد أن فصالة االنتظار هذه خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام أم
تصلي التطوع يف املسجد دون بيتك فهذا ليس بصحيح ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 



الة املرء يف بيته إال املكتوبة( وكان هو نفسه يصلي السنة يف بيته وقوله )ال تشد الرحال )أفضل ص
رحل إىل املسجد لغرض آخر ال إال إىل ثالثة مساجد( هذا إذا قصد املسجد أما إذا قصد شد ال

للبقعة فال أبس فلو شد اإلنسان الرحل إىل مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غريه فال أبس أو 
شد الرحل إىل مسجد ليصلي فيه ويدرك حلق الذكر والعلم فال أبس لكن إذا شد الرحل من أجل 

د احلرام ومسجد النيب صلى هللا عليه البقعة فال شيء يشد إليه الرحل إال هذه املساجد الثالثة املسج
 وسلم واملسجد األقصى.

 السائل: ما حكم ترتيب زايرة املدينة مع احلج؟

(4/81) 

 

: العلماء رمحهم هللا ذكروا الزايرة هنا مع احلج ألنه فيما سبق يصعب على النائي أن يفرد الشيخ
ملدينة ولكن جيب أن يبني للعامة أنه الزايرة يف سفر واحلج يف سفر فكانوا أيتون إىل احلج وأيتون إىل ا

 ال عالقة بني احلج والزايرة.
نحر وكل مكة منحر وطريق( ما املقصود حفظكم السائل: قول النيب صلى هللا عليه وسلم )كل مىن م

 هللا بطريق؟
الشيخ: طريق يعين موصلة إىل املشاعر فال نلزم أن نسلك إىل عرفة الطريق الذي سلكه النيب صلى 

ليه وعلى آله وسلم أو إىل مزدلفة أو إىل مىن مثالً الرسول يف مىن سلك الطريق الوسطى اليت هللا ع
 يلزم أن نسلك الطريق الوسطى. خترج إىل مجرة العقبة ما

 
 ابب

 ما يفسد احلج وحكم الفوات واإلحصار
د حجه وعليه القارئ: ومن وطئ يف الفرج فأنزل أو مل ينزل يف إحرام احلج قبل التحلل األول فقد فس

املضي يف فاسده ملا روي عن ابن عمر أن رجال سأله فقال إين واقعت امرأيت وحنن حمرمان فقال 
نطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون واحلق إذا حلقوا فإذا كان العام أفسدت حجك ا

بعة إذا رجعتم املقبل فاحجج أنت وامرأتك واهداي هداي فإن مل جتدا فصوما ثالثة أايم يف احلج وس
وقال ابن عباس وعبد هللا بن عمر مثل ذلك رواه سعيد بن منصور وروي أيضا عن عمر رضي هللا 

 لف له فكان إمجاعا وألنه ال ُيكنه التحلل من اإلحرام إال أبفعاله.عنه وال خما



 الشيخ: هذا الباب ذكره املؤلف رمحه هللا معنوان أبمرين:
حلج إال حمظور واحد وهو اجلماع قبل التحلل األول أما بقية األول ما يفسد احلج وال يفسد ا

دات فإن مجيع العبادات تفسدها حمظوراهتا احملظورات فال تفسد احلج وهذا مما خرج به احلج عن العبا
إال احلج فال يفسده إال اجلماع قبل التحلل األول ومن جامع قبل التحلل األول فإنه يرتتب عليه إذا  

 أمور اإلمث وفساد النسك ووجوب املضي فيه والقضاء والبدنة.كان عامدا مخسة 
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شيء عليه إطالقا وإذا كان عاملا أبن اجلماع حرام  أما إذا كان جاهال ال يدري أن اجلماع حرام فال
ادة عن قصد فلزمه ما يرتتب على لكن مل يعلم مبا يرتتب عليه فإنه ال يعذر ألنه انتهك حرمة العب

ذلك ويدل على هذا قصة الرجل الذي جامع زوجته يف هنار رمضان وهو يعلم أنه حرام لكنه ال 
  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فألزمه ابلكفارة.يدري ما يرتتب عليه فجاء يستفيت النيب

يه والقضاء من العام القادم وبدنة وذكر رمحه هللا اآلاثر الواردة يف أنه يفسد احلج ويلزمه املضي ف
 وقوله يف األثر )فإن مل جتدا فصوما ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجعتم( هذا األثر ال بد من حتقيقه.

اء على الفور للخرب وألنه حج واجب ابلشرع فكان واجبا على الفور كحجة القارئ: وعليه القض
أحرما أواًل أو من قدره إن سلكا طريقا غريها ألنه اإلسالم وجيب عليهما اإلحرام للقضاء من حيث 

قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصالة ويفسد حج املرأة للخرب وألهنا أحد املتجامعني 
يها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل وإن كانت مكرهة فأشبهت الرجل وعل

 ه.فعلى الزوج ألنه ألزمها ذلك فكان موجبه علي
الشيخ: وظاهر كالم املؤلف أن املكرهة عليها كفارة والصحيح أنه ال كفارة عليها ألن هللا أسقط 

َّللَِّّ مِّْن بـَْعدِّ إُِّيَانِّهِّ إِّالَّ َمْن أمْكرَِّه َوقـَْلبمهم احلكم عن املكره يف أعظم من ذلك وهو الكفر فقال )َمْن َكفَ  َر ابِّ
أْلُِّيَانِّ َوَلكِّْن َمْن  ( والصواب كما ذكران أوال يف ممْطَمئِّنٌّ ابِّ ْلكمْفرِّ َصْدراً فـََعَلْيهِّْم َغَضٌب مَِّن اَّللَّ َشَرَح ابِّ

سيا أو مكرها فال إمث عليه وال  حمظورات اإلحرام أن من فعل حمظورا من حمظورات اإلحرام جاهال أو ان
 كفارة.

 القارئ: وال فرق بني العمد والسهو والعلم واجلهل للخرب.
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الشيخ: اخلرب أن الصحابة قضوا بذلك ومل يستفصلوا فيقال هذا القضاء قضاء عني يعين قضاء يف 
رمة عن علم كما أن احلقضية عني فقد يكون عند الصحابة رضي هللا عنهم علم أبن هؤالء انتهكوا 

النيب صلى هللا عليه وسلم قضى على اجملامع دون أن يستفصله ألنه يعلم أنه جاء يعتذر ألنه عامل وما 
ابلنا ننسى األدلة القوية الصحيحة الصرحية املوافقة لرمحة هللا وشريعة هللا يف أن من كان جاهال أو 

يَنا َأْو َأْخطَْأاَن( ة مانسيا أو مكرها ال حكم لفعله ملاذا ننسى هذه أدل ْذاَن إِّْن َنسِّ ثل اجلبال )رَبَـَّنا ال تـمَؤاخِّ
قال هللا قد فعلت )َولَْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح فِّيَما َأْخطَْأمتمْ بِّهِّ َوَلكِّْن َما تـََعمََّدْت قـملموبمكمْم( ويف أصل الدين 

َعَث َرسمواًل( فلماذا نن هذه األدلة العظيمة من أجل قضااي عينية قد يكون سى )َوَما كمنَّا ممَعذِّبِّنَي َحىتَّ نـَبـْ
املفيت فيها عامل حبال الشخص فإذا جاءك رجل استفتاك وتعلم أنه متعمد فال حاجة أن تستفصل 

وهلذا يعترب مثل هذا االستدالل استدالاًل ضعيفاً فالصواب أن لدينا أدلة حمكمة ما استثين منها شيء 
مكرها فال شيء عليه هذه أدلة حمكمة عامة فلتبق على عمومها أو يف أن من كان جاهال أو انسيا 

 وما ورد من القضااي العينية حتمل على حال ال عذر فيها.
 القارئ: وألنه معىن يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائت.
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هنا الشيخ: الفرق بينهما ظاهر الفوائت ترك واجب فلو ترك الصالة نسياان جيب عليه قضاؤها أل
لنيب صلى هللا عليه وعلى واجب متعلق بذمته ال يسقطه النسيان وكذلك ال يسقطه اجلهل وهلذا أمر ا

آله وسلم املسيء يف صالته أمره أن يعيد الصالة وقال إنك مل تصل ألن هذا ترك واجباً والذمة 
ر هبا ويسقط هبا مشغولة هبذا الواجب حىت يقوم به أما هذه فهي فعل حمرم فعله اإلنسان يف حال يعذ

ر ألن هذا احملظور أصبح يف حال هذا اإلمث ابالتفاق فإذا كان كذلك فليسقط عنه حكم هذا احملظو 
الرجل ليس معصية وال خمالفة ألنه جاهل أو انسي فهو حني فعله مل يتعمد اإلمث ومل يتجانف اإلمث 

يم كان قد غطاها قالوا اي وهلذا ملا أفطر الناس يف زمن عمر قبل أن تغرب الشمس مث ظهرت من غ
مث هذه كلمة عظيمة يعين أننا مل نتعمد الفطر قبل غروب أمري املؤمنني ماذا نفعل قال إننا مل نتجانف إل

الشمس فإذا مل نتجانف اإلمث فكيف يقال رفع عنكم اإلمث ووجبت عليكم الكفارة والكفارة إمنا جتب 
اس واملعىن والنصوص كلها تدل على أن فعل من أجل سداد اخللل الذي حصل ابإلمث فلهذا القي

 اإلكراه ال أثر له.احملظور مع اجلهل أو النسيان أو 



القارئ: وال فرق بني الوطء يف القبل والدبر من أدمي أو هبيمة ألنه وطء يف فرج أشبه وطء فرج 
 اآلدمية.

قد يتلذذ ابلدبر أكثر  الشيخ: أما قوله ال فرق يف الوطء بني القبل والدبر فهذا وجيه ألن اإلنسان
يطالبون زوجاهتم أبن يكون مجاعهم ابلدبر إكراها  من القبل ممن نكس هللا فطرته فإنه يرفع إلينا رجال

 وال جيامعوهنم يف القبل لكن هؤالء نكس هللا قلوهبم والعياذ ابهلل فاملهم أنه يتلذذ به.
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ا حرام لكن هل حيصل تلذذ بوطء البهيمة كما أما البهيمة فاإلنسان يرتدد يف هذا هي ال شك أهن
يتلذذ كما يتلذذ جبماع حيصل التلذذ يف وطء اآلدمية ال أعتقد حىت من ابتلي بذلك ما يرى أنه 

اآلدمية فهذه فيها نظر فإن كانت املسألة إمجاعا فال خنرج عن اإلمجاع وإن كان فيها خالف 
إن حصل إنزال فعليه فدية األذى كما هو  فالصواب قول من يقول إن ذلك ال يفسد النسك لكن

 املعروف يف اإلنزال.
 

 فصل
ويتفرقان من حيث حيرمان حىت يقضيا حجهما وفيه  القارئ: ويتفرقان يف القضاء ألن ابن عباس قال

وجهان أحدمها أنه واجب ألن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء والثاين ال جيب 
ه مفارقة الزوجة كغري القضاء وألن مقصود الفراق التحرز من إصابتها وهذا ألنه حج فلم جيب في

اب الركوب معها على بعري واحد واجللوس معها يف خباء وهم ال يقتضي الوجوب ومعىن التفرق اجتن
 ولكن يكون قريبا منها يراعي حاهلا ألنه حمرمها.

هو واجب وإن كان آمنا فهو سنة الشيخ: الصحيح أن التفرق إن كان اإلنسان خيشى على نفسه ف
االتصاالت  فقط ويكون فيه نوع من العقوبة والردع ألنه كما استمتع االستمتاع احملرم وهو أعظم

 اتصاال فينبغي أن يفرق بينهما أما إذا كان خيشى على نفسه فالواجب احلذر.
 

 فصل
 )فيمن وطئ دون الفرج(

ينزل مل يفسد حجه وإن أنزل ففيه روايتان إحدامها  القارئ: ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو ملس فلم



ال يفسد وهي أصح ألنه فعل ال يفسد حجه ألنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء يف الفرج واألخرى 
جيب احلد جبنسه وال مهر وال يتعلق به حكم بدون إنزال أشبه النظر وال يفسد النسك بغري ما ذكران 

 من احملرمات كلها بغري خالف.
يخ: الصحيح يف مسألة اإلنزال أنه ال يفسد النسك ال حجا وال عمرة والتعليل كما قال املؤلف الش

  جيب احلد به فال يفسد النسك.رمحه هللا ألنه فعل ال
 

 فصل
 )فيمن وطئ بعد التحلل األول(
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ن فوجود املفسد القارئ: ومن وطئ بعد التحلل األول وقبل الثاين مل يفسد حجه ألهنا عبادة هلا حتلال
ف للزايرة إبحرام صحيح وإن وطئ بعد أوهلما ال يفسدها كالصالة ولكنه خيرج إىل احلل فيحرم ليطو 

املعتمر يف عمرته أفسدها وعليه إمتامها وقضاؤها كاحلج ويتعلق ابملاضي يف الفاسد من األحكام 
ابق على اإلحرام فتعلق به  وحترمي احملرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق ابلصحيح سواء ألنه

 ذلك كالصحيح.
ل يعين بعد أن رمى على القول أبنه حيصل التحلل األول الشيخ: يعين لو جامع بعد التحلل األو 

ابلرمي أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاين فإن حجه ال يفسد ألنه قد حتلل منه وانتهاك التحرمي 
القوي ألن حرمة اإلحرام قبل التحلل األول أقوى من  الثاين الضعيف ليس كانتهاك التحرمي األول

رمة اإلحرام نقصت وهلذا جاز له مجيع احملظورات إال النساء فعلى هذا حرمته بعد التحلل األول فح
نقول إذا جامع بعد التحلل األول مل يفسد نسكه لكن يقول املؤلف إنه جيب عليه أن حيرم من احلل 

ا بقي من إحرامه فال بد أن جيدد هذا الذي فسد وهذه مسألة يف ليطوف حمرما كأنه يقول يفسد م
عين لو قيل إن هذا الرجل يكون آمثا وأنه يبقى على حله ألن إلزامه ابلعودة إىل النفس منها شيء ي

اإلحرام حيتاج إىل دليل قوي وال أعلم دلياًل قواي وعلى هذا االحتمال نقول له استغفر هللا وكفر مث 
 .استمر يف نسكك

 



 فصل
 )يف فوات احلج(
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القارئ: ومن مل يقف بعرفة حىت طلع الفجر يوم النحر فقد فاته احلج ملا روى جابر عن النيب صلى 
( رواه األثرم وعليه أن يتحلل هللا عليه وسلم أنه قال )ال يفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة مجع

روى عن عمر وابنه وزيد بن اثبت وابن عباس أبفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصري ألن ذلك ي
رضي هللا عنهم قال عمر أليب أيوب حني فاته احلج اصنع ما يصنع املعتمر مث قد حللت وقال ابن 

لصحيح األول لقول الصحابة وألن أيب موسى ُيضي يف حج فاسد يعين أنه يلزمه املبيت والرمي وا
قضاء على الفور وعنه ال قضاء عليه إن كانت املبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه وجيب عليه ال

نفال وإن كانت فرضا فعلها ابلوجوب السابق قياسا على سائر العبادات واملذهب األول ألنه قول 
لزم ابلشروع فيلزم قضاؤه كاملنذور الصحابة املسمني ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم وألن احلج ي

 خبالف غريه.
قضاء عليه إذا كانت نفال إال أن يكون هناك تفريط منه أبن أتخر الشيخ: والصحيح األول أنه ال 

بغري عذر حىت فاته احلج فهنا نقول هو الذي فوت احلج على نفسه فيلزمه القضاء وأما إذا فاته بغري 
ال يلزمه أن يعيده مرة اثنية لكن القول أبنه يتحلل بعمرة قول قصد وقد أدى فريضة اإلسالم فإنه 

احلج أبن مل يصل إىل عرفة إال بعد طلوع الفجر قلنا له اآلن ال حج لك فاتك لقول  وجيه فإذا فاته
النيب صلى هللا عليه وسلم )احلج عرفة( وقد فات لكن ادخل إىل مكة وطف واسع وقصر أو احلق 

هل يلزمين أن أحج من العام القادم قلنا إن كنت مل تؤد الفريضة فحج وانتهت عمرتك فإذا سأل 
ادم ابخلطاب األول أي على أهنا فريضة ال أهنا مقضية وإن كنت قد حججت فال شيء العام الق

عليك هذا هو الذي تدل عليه األدلة أما ما ورد عن الصحابة فيقال فيه ما سبق أهنا قضااي أعيان 
 ج بتفريط منه.وحتمل على أنه فوت احل
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ألن احلجة لو متت ألجزأت عن الواجب القارئ: وجيزئه القضاء عن احلجة الواجبة بغري خالف 
هدي عليه ألنه لو فكذلك قضاؤها ألنه يقوم مقام األداء وجيب على من فاته احلج هدي وعنه ال 

لزمه هدي لزم احملصر هداين للفوات واإلحصار والصحيح األول ألنه قول الصحابة املسمني وألنه 
يف سنة القضاء ملا روى سليمان بن يسار أن حل من إحرامه قبل إمتامه فلزمه هدي كاحملصر وخيرجه 

البيت فطف به سبعاً وإن   هبار بن األسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر انطلق إىل
كان معك هدي فاحنرها مث إذا كان عام قابل فاحجج وإن وجدت سعة فاهد وإن مل جتد فصم ثالثة 

 رواه األثرم فعلى هذا العمل ألنه قول منتشر مل أايم يف احلج وسبعة إذا رجعت إن شاء هللا تعاىل
إذا رجع وقال اخلرقي يصوم عن كل  يعرف له خمالف فإن عدم اهلدي صام ثالثة أايم يف احلج وسبعة

مد من قيمة الشاة يوما ألنه أقرب إىل معادلة اهلدي كبدل جزاء الصيد وقول عمر رضي هللا عنه 
 أوىل.

ال دم عليه وهذا أقرب إىل الصواب إال إذا قلنا بوجوب القضاء عليه  الشيخ: إذًا عليه دم وقيل إنه
لقضاء وعليك هدي ألنك أنت الذي فرطت وأما إذا مل إذا كان هو الذي فرط فحينئٍذ نقول عليك ا

يفرط وفاته بغري اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه قضاء وال هدي أما إذا كان هذا هو الفريضة 
احلج من العام القادم ابخلطاب األول واهلدي يلزمه إن لزمه يعين إن أتى بنسك قران فقلنا إنه يلزمه 

 ال.أو متتع لزمه اهلدي وإال ف
 

 فصل
 )فيمن أخطأ يوم عرفة(

القارئ: وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا يف غري يوم عرفة أجزأهم ذلك ألنه ال يؤمن مثل ذلك يف 
زئهم ألنه لتفريطهم وقد روي أن عمر قال هلبار ما حبسك القضاء فيشق وإن وقع لنفر منهم مل جي

 قال كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك.
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الشيخ: هذه أيضا من نعمة هللا عز وجل يعين لو أخطأ الناس فوقفوا يف اليوم العاشر وبعد أن وقفوا 
شهدان أهنما رأاي هالل ذي احلجة ن يثبت أن هذا اليوم هو العاشر وليس اليوم التاسع أبن جاء رجال

يف ليلة يكون فيها هذا اليوم الذي وقفوه هو اليوم العاشر فإنه جيزئهم احلج ألن اهلالل ما اشتهر عند 



الناس ال ما رؤي يف األفق فإذا مل يشتهر ويستهل ويتبني فهو شرعا ليس هالال وألن القضاء يف مثل 
ليون نفر حجكم كله غري صحيح ألنكم وقفتم يف اليوم ج مهذا يشق على الناس لو قلنا لكل احلجي

العاشر تقضونه يف السنة الثانية قالوا أيضا يف السنة الثانية من أيمن أن نقف يف اليوم العاشر بدال عن 
اليوم التاسع وهذا صحيح فيبقى األمر شاقا على الناس أما لو أخطأ نفر قليل فهؤالء إذا أخطأوا 

يعلم أن كالم املؤلف رمحه هللا يف وقت ُيكن أن يقع هذا لكن يف وقتنا ول نقول حجكم غري صحيح
احلاضر واحلمد هلل ال ُيكن أن يقع هذا ال ُيكن أن يقف نفر قليل فيخطئون ألن احلكومة وفقها هللا 

 ال أتذن ألحد أن يقف بعرفة بعد الناس وحينئٍذ ال ُيكن أن يقع اخلطأ عمليا إال من اجلماعة كلهم.
 : شخص مرض قبل يوم عرفة وشعر أنه إذا واصل سيتعب فهل يلغي حجه؟ائلالس

الشيخ: إذا كان قد اشرتط إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين حل وال شيء عليه وإال لزمه أن 
يبقى على متابعة احلج حىت ينتهي والصحيح أنه إذا خشي مشقة كبرية ومل يتمكن من إمتامه الصحيح 

و مبعىن أنه يتحلل ويذبح هداي إذا استيسر له وحيج من العام القادم إذا كان لعدأنه يكون كاحملصر اب
 حجه فرضا.

 
 فصل

 )يف اإلحصار(
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القارئ: وإذا حصر احملرم عدو من املسلمني فمنعه املضي فاألفضل التحلل وترك قتاله ألنه أسهل 
لنيب صلى هللا عليه وسلم مل يقاتل به ألن امن قتال املسلمني وإن كان مشركا مل جيب قتاله إال أن يبدأ 

الذين أحصروه وإن غلب على ظن احملرم الظفر استحب القتال ليجمع بني اجلهاد واحلج وإن غلب 
على ظنه خالف ذلك استحب االنصراف صيانة للمسلمني عن التغرير مث إن وجد طريقا آمنا مل جيز 

مل حيصر فإن كان ال يصل إال بعد الفوات  فأشبه منله التحلل قرب أم بعد ألنه قادرعلى أداء نسكه 
مضى وحتلل بعمرة ويف القضاء روايتان إحدامها جيب ألنه فاته احلج أشبه من أخطأ الطريق والثانية ال 

قضاء عليه ألنه حتلل بسبب احلصر أشبه من حتلل قبل الفوات وإن مل جيد طريقا آمنا فله التحلل 
ْرمتمْ لقول هللا تعاىل )فَإِّْن أمحْ  ( وألن النيب صلى هللا عليه وسلم حصره العدو صِّ  َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ

ابحلديبية فتحلل وألنه لو لزمه البقاء على اإلحرام حلرج ألنه قد يبقى احلصر سنني وله أن يتحلل 



تحقق النحر ليوقت احلصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قاران وعنه يف احملرم ابحلج ال حيل إال يوم 
الفوات ألنه ال ييأس من زوال احلصر وكذلك من ساق هداي ال يتحلل إال يوم النحر ألنه ليس له 

النحر قبل وقته والصحيح األول لآلية واخلرب فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ساق هداي فنحره وحل 
وات مل جيز احلل يقني الفقبل يوم النحر وألن احلج أحد األنساك فأشبه العمرة ولو وقف احلل على 

 من العمرة ألهنا ال تفوت.
الشيخ: هذا الفصل لبيان من أحصر عن إمتام النسك ذكر رمحه هللا أنه إذا حصره عدو من املسلمني 
فالواجب االنصراف ألنه ال ُيكن قتال املسلمني قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ال ترجعوا 

 إن كان من املشركني فله ثالث حاالت:ب بعض( و بعدي كفارا يضرب بعضكم رقا
 احلالة األوىل أن يغلب على ظننا أنه أقوى منا فهنا ننصرف.

(4/91) 

 

والثانية أن يغلب على ظننا أننا أقوى منه وأننا سنقضي عليه فهنا ال ننصرف وإذا قاتلنا قاتلناه لقوله 
دِّ احلَْ    َحىتَّ يـمَقاتِّلموكمْم فِّيهِّ فَإِّْن قَاتـَلموكمْم فَاقْـتـملموهمْم(.َرامِّ تعاىل )َوال تـمَقاتِّلموهمْم عِّْنَد اْلَمْسجِّ

الثالثة أن ال يغلب على ظنه ال هذا وال هذا فهو خمري إن شاء مضى وقاتل إن قاتلوه وإن شاء 
انصرف ويف حال االنصراف ماذا يصنع يتحلل ينحر هديه مث حيلق رأسه يف اآلية الكرُية مل يذكر هللا 

لنحر ومل يذكر احللق ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ابحللق وحّتم وغضب ملا أتخر ال اتعاىل إ
املسلمون وعلى هذا فيجب عند اإلحصار شيئان األول حنر اهلدي والثاين احللق أما القضاء ففيه 
قوالن للعلماء منهم من قال إنه يقضي ومنهم من قال إنه ال يقضي والصحيح أنه ال قضاء وأن 

ة عمرة القضية أو عمرة القضاء ليس ألنه قضى ما فات فإنَّ كثريا ممن كان معه يف احلديبية مل تسمي
يكونوا معه يف عمرة القضاء لكنها مأخوذة من املقاضاة يعين املصاحلة كما جاء يف نص الصلح هذا 

 .لصلحما قاضى عليه حممد وعلى هذا فسميت عمرة القضاء ألهنا وقعت يف املقاضاة أي يف ا
ولكن إذا مل يتحلل إال بعد الفوات أي فوات احلج بطلوع الفجر يوم النحر فهل يعطى حكم الفوات 

ونقول جيب عليه القضاء ألنه فاته احلج ومن فاته احلج جيب عليه القضاء أو يعطى حكم احملصر؟ 
ضاء إذا الق ذكر املؤلف يف ذلك روايتني والصواب أنه يعطى حكم احملصر بل الصواب أنه ال يلزم

 فات احلج إال إن وقع ذلك بتفريط منه أو كان الذي تلبس به هو الفريضة.
 



 فصل
 )فيمن كان معه هدي(

(4/92) 

 

( وله ذحبه  القارئ: فإن كان معه هدي مل حيل حىت ينحره لقول هللا تعاىل )َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ
زمه ذلك ويواطئ رجال على اليوم الذي ه إليه لحيث أحصر وعنه إن قدر على احلرم أو على إرسال

يذحبه فيه فيحل حينئذ ألنه قادر على الذبح يف احلرم فأشبه احملصر يف احلرم واألول أصح ألن النيب 
صلى هللا عليه وسلم حنر هديه يف احلديبية وهي من احلل ابتفاق أهل السري ولذلك قال هللا تعاىل 

لمَغ )َواهْلَْدَي َمْعكموفاً َأْن يَـ  حمِّلَّه( وألنه موضع حله فكان موضع ذحبه كاحلرم وجيب أن ينوي بذحبه بـْ
التحلل به ألن اهلدي يكون لغريه فلزمته النية ليميز بينهما مث حيلق ملا روى ابن عمر أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبني البيت فنحر هديه وحلق رأسه 
جيب احلالق أو التقصري أو ال مبين على الروايتني فيه هل هو نسك أم ال فإن قلنا هو بية وهل ابحلدي

 نسك حصل احلل به وابهلدي والنية وإن قلنا ليس بنسك حصل احلل هبما دونه.
الشيخ: والصواب أنه جيب اهلدي بنص القرآن وجيب احللق ابلسنة ألمر النيب صلى هللا عليه وعلى 

ك فيجب فعله ألنه مقدور عليه وكل ما قدر عليه من النسك يف حال وألنه نسآله وسلم به 
 اإلحصار فإنه واجب.

(4/93) 

 

ومل يذكر املؤلف رمحه هللا ما إذا أحصر بغري العدو كما لو أحصر مبرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو ما 
 يقدر على الوصول أشبه ذلك فاملشهور من املذهب أنه ال حتلل بذلك وأنه يبقى على إحرامه حىت

كن الصحيح إىل البيت قالوا ألن اآلية جاءت يف صلح احلديبية واإلحصار كان فيها بسبب العدو ول
تمْم  نـْ ( وأما قوله تعاىل )فَإَِّذا َأمِّ ْرمتمْ َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ أنه يتحلل بذلك لعموم قوله تعاىل )فَإِّْن أمْحصِّ

ْلعمْمرَ  ْرمتمْ( خاص ابلعدو وإمنا هذا َفَمْن مَتَتََّع ابِّ ةِّ إِّىَل احْلَّج( فهذا ليس دليال على أن قوله )فَإِّْن أمْحصِّ
اد إىل بعض أفراد العام وإذا عاد احلكم إىل بعض أفراد العام مل يلزم التخصيص كما يف قوله احلكم ع

هِّنَّ َثالثََة قـمرموء( إىل َنـْفمسِّ  قوله )َوبـمعمولَتـمهمنَّ َأَحقُّ بَِّردِّّهِّنَّ يفِّ َذلَِّك( فإن هذا تعاىل )َواْلممَطلََّقاتم َيرَتَبَّْصَن أبِّ



ات فال يستلزم التخصيص ومثله حديث جابر )قضى النيب صلى احلكم إمنا يعود على بعض املطلق
هللا عليه وسلم ابلشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة( فال يقال إن 

التخصيص يف قوله )يف كل ما مل يقسم( وأنه ال شفعة إال يف األراضي وشبهها  آخر احلديث يقتضي
يء على كل حال يف مسألتنا هذه الصواب أن اإلحصار يكون ابملرض والصواب أن الشفعة يف كل ش

 وذهاب النفقة والكسر والعدو وغري هذا.
نقول نعم يتحلل لكن  فائدة: إذا اشرتط اإلنسان أن حملي حيث حبستين ففاته احلج هل يتحلل؟

 األفضل له يف هذا احلال أن يتحلل بعمرة حىت ال يضيع عليه النسك.
 رب الزحام من اإلحصار؟السائل: هل يعت

 الشيخ: اجلواب ال ألن الزحام ُيكن أن خيف يف وقت من األوقات.
 

 فصل
 )فيمن مل جيد هداي(

(4/94) 

 

نه دم واجب لإلحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم القارئ: وإن مل جيد هداي صام عشرة أايم مث حل أل
وى التحلل قبله مل حيل وكان على التمتع وال حيل إال بعد الصيام كما ال حيل إال بعد اهلدي فإن ن
 إحرامه حىت يذبح أو يصوم ألنه أقيم هاهنا مقام أفعال احلج.

 رة أايم مث حل ففيه مسألتان:الشيخ: هذا ما ذهب إليه املؤلف أن احملصر إذا مل جيد هداي صام عش
 املسألة األوىل أنه جيب عليه أن يصوم عشرة أايم.

 والثانية أنه ال حيل حىت يصومها.
والصحيح أنه ال جيب عليه صوم وإذا مل جيد الصوم حل مبجرد اإلحصار ودليل ذلك أن هللا تعاىل 

( ومل ْرمتمْ َفَما اْستَـْيَسَر مَِّن اهْلَْديِّ َيامم  قال )فَإِّْن أمْحصِّ يذكر بدال ويف هدي التمتع قال )َفَمْن مَلْ جيِّْد َفصِّ
َعٍة إِّذَ  ٍم يفِّ احْلَجِّّ َوَسبـْ ا رََجْعتمْم( وكونه ذكر البدل يف هدي التمتع وسكت عن هذا يدل على َثالثَةِّ َأايَّ

أنه ال جيب والقياس ال يصح ألن هدي التمتع هدي شكران على حصول النسكني مع التمتع مبا 
هللا بينهما وهذا هدي يشبه اجلربان وإن كان يتضمن الشكر هلل عز وجل على إذنه ابلتحلل أحل 

جلربان ملا فاته من بقية النسك فالصواب أنه ال جيب عليه الصيام وأن لكن هو أيضا فيه نوع من ا



 احملصر إذا مل جيد هداي حل بدون صيام.
 

 فصل
 )يف قضاء العمرة أو احلج(

قضاء وعنه جيب عليه القضاء ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى عمرة القارئ: وليس عليه 
 احلديبية ومسيت الثانية عمرة القضية.

هذا الفصل غريب فإنه ال حيتاج إىل فصل ألن هذا مبين على ما سبق وال بد أن يكون هذا  الشيخ:
لى ما سبق وهنا مبين من النساخ سهوا أو خطأ عادة أن الفصول يؤتى فيها مبسائل جديدة ال يبىن ع

 على ما سبق حبرف العطف أيضا.

(4/95) 

 

القارئ: وألنه حل من إحرامه قبل إمتامه فلزمه القضاء كمن فاته احلج ووجه األوىل أنه تطوع جاز 
يعتقده واجباً فلم يكن فأما التحلل منه مع صالح الوقت له فلم جيب قضاؤه كما لو دخل يف الصوم 

كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه يف القضاء كانوا نفرا يسريا ومل أيمر   اخلرب فإن الذين صدوا
 الباقني ابلقضاء والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غري القضاء ويفارق الفوات ألنه بتفريطه.

نه والتعليل لكن بدأ ابلتعليل قبل الدليل واحلقيقة أالشيخ: املؤلف رمحه هللا أصاب يف سياق الدليل 
ال حاجة لنا أن نعلل وال أن نقيس هذا القياس الذي فيه نظر بل لنا أن نقول ال جيب القضاء ألن 

النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل أيمر به والذين قضوا يف عمرة القضاء أقل من الذين أحصروا 
هو الدليل وهو دليل رهم بذلك النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هذا ولو كان القضاء واجباً ألم

واضح وأما تسميتها عمرة القضاء أو عمرة القضية فلما ذكر أهنا مسيت بذلك ألنه من ابب املقاضاة 
 يعين املصاحلة بينه وبني قريش.

 
 فصل

 )يف زوال االحصار(
له التحلل ألنه زال العذر وإن زال بعد الفوات القارئ: فإن مل حيل احملصر حىت زال احلصر مل جيز 

ل بعمرة وعليه هدي للفوات ال للحصر ألنه مل حيل به وإن فاته احلج مع بقاء احلصر فله احلل به حتل



 ألنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أوىل وعليه اهلدي للحل وحيتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات.
 إلحصار فقط.الشيخ: والصواب أنه يلزمه هدي واحد ل
نه احلج من عامه لزمه ذلك إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت القارئ: وإن حل ابإلحصار مث زال وأمك

احلجة واجبة ألن احلج على الفور وإال فال ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل ابإلحصار ألنه إذا 
ن عامه فله القضاء فيه حل من الصحيح فمن الفاسد أوىل فإن زال احلصر بعد احلل وأمكنه احلج م

 العام الذي أفسده فيه إال يف هذا املوضع.وال يتصور القضاء للحج يف 

(4/96) 

 

الشيخ: وعلى هذا فيكون مما يلغز به يقال رجل أفسد حجه وقضاه يف سنة واحدة يكون هذا إذا 
ًء عن الفاسد وحينئٍذ أحصر يف احلج الفاسد وحتلل منه مث أمكنه أن حيج فهنا نقول حج وانوه قضا

مثال إنه أحرم ابحلج يف اليوم الثامن يف مىن ويف مىن جامع يكون هذا العام حصل له حجتان ولنقل 
زوجته هذا مجاع قبل التحلل األول فحصر أي منع من الوقوف بعرفة حيث صده عدو عن الوقوف 

ابحلج ألنه زال احلصر وينويه  بعرفة وحصروه فتحلل بعمرة وانتهى مث إنه زال احلصر نقول اآلن أحرم
ج الفاسد حتلل منه فيكون حج وقضاء يف عام واحد وال يتصور هذا قضاء عن احلج الفاسد ألن احل

 إال يف هذا املوضع.
 

 فصل
 )فيمن صد عن عرفة(

القارئ: ومن صد عن عرفة ومتكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة ألن له ذلك من غري حصر فمعه 
عمرة ألنه إمنا جاز له وز له التحلل بل يقيم على إحرامه حىت يفوته احلج مث حيل بأوىل وعنه ال جي

التحلل بعمرة يف موضع ُيكنه احلج من عامه ليصري متمتعا وهذا ممنوع من احلج فال ُيكنه أن يصري 
 متمتعا.

 
 فصل

 )يف احلصر اخلاص(
ال يقدر على إيفائه والعبد إذا  القارئ: واحلصر اخلاص مثل أن حيبسه سلطان أو غرمي ظلما أو حبق



زوجها كالعام يف جواز التحلل لعموم اآلية وحتقق املعىن فيه فأما من  منعه سيده والزوجة ُينعها
أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان إحدامها له التحلل لعموم اآلية وألنه يروى عن النيب صلى 

عليه حجة أخرى( رواه النسائي وألنه حمصر هللا عليه وسلم أنه قال )من كسر أو عرج فقد حل و 
عدو والثانية ليس له التحلل ألن ابن عباس وابن عمر قاال ال حصر إال حصر فأشبه من حصره ال

 العدو وألنه ال يستفيد ابحلل االنتقال من حاله والتخلص من األذى به خبالف حصر العدو.
 الشيخ: سبق أن الصواب أنه حيصل به احلصر.

(4/97) 

 

 ابب اهلدي
ى هللا عليه وسلم أهدى يف حجته مائة بدنة القارئ: يستحب ملن أتى مكة أن يهدي ألن النيب صل

لقول هللا تعاىل )َذلَِّك َوَمْن يـمَعظِّّْم  رواه البخاري ومل يقل يف حجته ويستحب استسماهنا واستحساهنا
( قال ابن عباس هو االستسمان واالستحسان واالستعظام وأفضل  َا مِّْن تـَْقَوى اْلقملموبِّ َشَعائَِّر اَّللَِّّ فَإِّهنَّ

ضاحي اإلبل مث البقر مث الغنم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من اغتسل يوم اجلمعة اهلدي واأل
 راح فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة غسل اجلنابة مث

ح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن را 
 اخلامسة فكأمنا قرب بيضة( متفق عليه.

ذا األجر إال إذا اغتسل وقوله )غسل الشيخ: هذا احلديث فيه دليل على أنه ال حيصل على ه
اجلنابة( املعىن كما يغتسل للجنابة وليس من شرطه أن يكون الغسل عن جنابة وقوله )مث راح( املراد 

ب بعد زوال الشمس ألن الذهاب بعد زوال الشمس ال ابلرواح هنا جمرد الذهاب وليس الذها
جلمعة كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال يتضمن هذه الساعات اخلمس بل هو قليل جدا إذ أن يوم ا

 يربد فيها بل يصليها من حني أن تزول الشمس ورمبا صالها قبل أن تزول.
اإلبل لألسبق ويليها البقر ويليها وجه االستدالل من احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل 

ألن هذا هو الوارد عن النيب الغنم إال أن بعض أهل العلم قال يف العقيقة إن األفضل فيها الغنم 
 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لكن املؤلف ما تكلم على العقيقة ورمبا يتكلم عليها يف موضعها.

 السائل: إذا أحصر عن الواجب فما هو احلكم؟
 خ: إذا أحصر عن الواجب فاألمر سهل يذبح دماً ويوزعه على الفقراء وينجرب بذلك حجه.الشي



ا اإلبل مث البقر مث الغنم فيما إذا أخرج كامال أما الغنم فالواحد منها أفضل من سبع فائدة: التقدمي هن
 البدنة.
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ري احليوان استدالال هبذا القارئ: وجيوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبري احليوان وصغريه وغ
 احلديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة.

دي ما شئت صغريا كان أم كبريا من هبيمة األنعام أو من غريها الشيخ: يعين هدي التطوع لك أن هت
حىت من الطعام واستدل املؤلف رمحه هللا هبذا احلديث فإن الدجاجة والبيضة ليست من هبيمة األنعام 

 هو نفع الفقراء يف مكة. واملقصود ابهلدي
ها فإن كانت إبال سن القارئ: واألفضل هبيمة األنعام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أهدى من

إشعارها أبن تشق صفحة سنامها اليمىن حىت يسيل الدم ويقلدها نعال أو حنوها ملا روى ابن عباس أن 
أشعرها يف صفحة سنامها اليمىن وسلت النيب صلى هللا عليه وسلم صلى بذي احلليفة مث دعا ببدنه ف

 الدم عنها بيده رواه مسلم.
يالم هلا؟ واجلواب عن ذلك أن يقال هذا اإليالم فيه مصلحة تربو الشيخ: أوال كيف تشعر ويف ذلك إ

على مفسدته وهو إظهار الشعائر ألن هذه الناقة أو هذا البعري إذا مر من عند الناس وقد أشعر علم 
 ذلك إظهار للشعرية. أنه هدي فكان يف

نصيب الفقراء فهم اللذين وملاذا قلد النعال واخلرق البالية وما أشبه ذلك؟ اجلواب ليعلم أن هذا من 
يلبسون النعال املقطعة والثياب املرقعة فيعلم الناس أن هذا من نصيب الفقراء فإن قال قائل أفال 

 خيشى أن يكون يف ذلك رايء؟
كل عبادة واإلنسان املؤمن إذا أشعرها اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه قلنا خشية الرايء ترد على  

 خال قلبه من الرايء. وسلم لتعظيم شعائر هللا
ويف هذا احلديث أيضا أن النيب صلى هللا عليه وسلم سلت الدم عنها بيده فهل يف ذلك دليل على 

 طهارة الدم؟

(4/99) 

 



 يذكر أن الرسول غسل يده ولكن غسله يده وارد بال شك هناك احتمال أن يكون الدم طاهرا ألنه مل
ال شك فإن كل دم خيرج  وهناك احتمال أنه يعفى عن يسري الدم كما عليه اجلمهور وإال فهو جنس

من حيوان ميتته جنسة فهو جنس وخرج بقولنا ميتته جنسة ما ميتته طاهرة كالسمك إال أنه يستثىن من 
دمه جنس على رأي اجلمهور لكن لو قال قائل ما هو الدليل على هذا اآلدمي فإن ميتته طاهرة و 

 استثناء اآلدمي؟
وإذا كان ما أبني من اآلدمي من األجزاء طاهرا  فإذا كانت ميتة اآلدمي طاهرة فليكن دمه طاهر

فليكن الدم كذلك طاهراً على كل حال هذه مسألة حبثناها يف ابب إزالة النجاسة لكن هذا احلديث 
لى طهارة هذا الدم لوجود االحتماالت وما وجد فيه االحتمال سقط به االستدالل على ال يدل ع

يس املعىن أنه يسقط االستدالل به مطلقا وإال فقد يكون عني املسألة اليت هي أحد االحتماليني ول
 هناك أدلة تعني أحد االحتماليني فال يبقى النص جممال.

ضلت فتعرف بذلك فرتد وإن كانت غنما قلدت آذان القرب القارئ: وألهنا رمبا اختلطت بغريها أو 
الغنم ويقيم يف أهله حالاًل  والعرى لقول عائشة كنت أفتل القالئد للنيب صلى هللا عليه وسلم فيقلد

 أخرجه البخاري ومسلم حنوه، وال يشعرها لضعفها وألنه يسترت موضع اإلشعار بشعرها وصوفها.
صوفها إن كانت ضأانً وهذا تعليل صحيح ويكفي يف ذلك السنة الشيخ: بشعرها إن كانت معزاً و 

 أهنا مل ترد إبشعار الغنم لكن تقلد ما ذكره من آذان القرب.
 

 لفص
 )يف شرائط وجوب اهلدي(

القارئ: وال جيب اهلدي بسوقه مع نيته كما ال جتب الصدقة ابملال خبروجه به لذلك ويبقى على ملكه 
وإن قلده وأشعره وجب بذلك كما لو بىن مسجدا وأذن للصالة فيه  وتصرفه ومناؤه له حىت ينحره

 ب فأشبه لفظ الوقف.وإن نذره أو قال هذا هدي أو هلل وجب ألنه لفظ يقتضي اإلجيا

(4/100) 

 

الشيخ: هذه املسألة مباذا يتعني اهلدي؟ يتعني اهلدي بفعل ما يدل عليه من إشعار أو تقليد ويتعني 
 ه مع نيته صار هداي.أو هلل أو حنو ذلك ويتعني ابلذبح إذا ذحب ابللفظ بقوله هذا هدي

أما شراؤه مع النية فإنه ال يتعني به مثال إنسان اشرتى من السوق شاة يريدها هداي فإهنا ال تكون 



هداي وله إبداهلا وبيعها والتصرف فيها ومناؤها له ألن جمرد النية ال يتعني به اهلدي كما لو أخذ دراهم 
ا لو بىن بيتا يريد أن يوقفه ولكنه مل يقل هذا وقف يريد أن يتصدق هبا فإهنا ال تكون صدقة وكممعينة 

 فإنه ال يكون وقفا.

(4/101) 

 

القارئ: وله ركوبه عند احلاجة من غري إضرار به ألن أاب هريرة روى أن رسول هللا صلى هللا عليه 
ة فقال اركبها ويلك يف الثانية أو هللا إهنا بدن وسلم رأى رجال يسوق بدنة فقال اركبها فقال اي رسول

يف الثالثة متفق عليه ويف حديث آخر قال اركبها ابملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا رواه أبو 
داود فإن نقصها الركوب ضمنها ألنه تعلق حق غريه هبا وإن ولدت فولدها مبنزلتها يذحبه معها ملا 

قرة معها ولدها فقال ال تشرب من لبنها إال ما فضل أى رجال يسوق بروي أن علياً رضي هللا عنه ر 
عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاحنرها وولدها وألنه معىن تصري به هلل تعاىل فاستتبع الولد كالعتق وله 

 أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها حلديث علي ولقول هللا تعاىل )َلكمْم فِّيَها َمَنافِّعم إِّىَل َأَجلٍ 
جيوز أكثر من ذلك للخرب وألن اللنب غذاء الولد فال جيوز منعه منه كما ال جيوز منع األم  ممَسّمًى( وال

علفها فإن مل ُيكنه املشي محله على ظهرها ألن ابن عمر كان حيمل ولد البدنة عليها فإن مل ُيكنه 
ح هلا صوف يف جزه صالمحله وال سوقه صنع به كما يصنع ابهلدي الذي خيشى عطبه وإن كان عليها 

جزه وتصدق به ألهنا تسمن بذلك فتنفع املساكني وإن مل يكن يف جّزه صالح مل جيز أخذه ألنه جزء 
منها وينفع الفقراء عند ذحبها وإن أحصر حنره حيث أحصر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم حنر هديه 

 تفريط كالوديعة فإن لم يضمنه من غريابحلديبية وإن تلف من غري تفريط مل يضمنه ألنه أمانة عنده ف
 تعيب ذحبه وأجزأه ألنه ال يضمن مجيعه فبعضه أوىل.

 الشيخ: كل هذا فيما إذا تعني ابلتعيني أما ما كان واجبا يف الذمة فإنه إذا فرط ضمنه.
السائل: هل جيوز تصوير املرضى لعرضهم على املتربعني مثل احملرتقني حىت يعرضوا على املتربعني 

 تربع حلالتهم؟لل
 الشيخ: إذا كان هناك ضرورة فال أبس وإال فال.

السائل: قول ابن عباس حول استسمان واستحسان واستعظام فماذا يقدم حفظكم هللا االستسمان 
 أو االستعظام؟

(4/102) 



 

الشيخ: هذا ينظر إىل حاجة الناس إذا كان الناس يف حاجة إىل اللحم فاالستعظام أوىل وإذا كانوا 
غلى مثنا وأنفس عند أهلها فهي اجة إىل الرتفه فاالستسمان أوىل وإذا كانت احلسىن من البهائم أحب

 أفضل.
 السائل: هل جيوز أو يستحب للمتمتع بعد أن حيل أن يشرتي هديه ويقلده لالستحباب الذي ذكر؟

من السوق الشيخ: ال الظاهر هذا فيمن ساقه هو الذي يستحب أن يشعره ويقلده أما من اشرتاه 
 ليذحبه فهذا ال يسن فيه اإلشعار وال التقليد.

إذا قلنا إن املقصود من إشعار البدن وتقليدها تعظيم شعائر هللا عز وجل وبيان أهنا مما خيتص السائل: 
به الفقراء هل ُيكن أن يقوم مقام ذلك األصباغ املوجودة أبن يكتب عليها هذه هدي أو ما أشبه 

 ذلك؟
 قول ال السنة أوىل أن تتبع.الشيخ: اجلواب أ

 السائل: هل البقر يشعر؟
قوالن للعلماء فمن قال إنه يلحق ابإلبل قال إنه يشعر ومن قال يلحق ابلغنم ألنه  الشيخ: فيها

 يذبح كما تذبح الغنم وألنه أقل حتمال من اإلبل قال ال يشعر.
 

 فصل
 )يف عجز اهلدي عن الوصول إىل احلرم(

(4/103) 

 

ن عجز عن املشي أو عطب دون حمله حنره موضعه وصبغ نعله الذي يف عنقه يف دمه القارئ: وإ
من رفقته ملا روى  فضرب هبا صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينهم ومل أيكل منه هو وال أحد

ذؤيب أبوقبيصة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يبعث معه ابلبدن مث يقول إن عطب منها 
عليه مواتً فاحنرها مث اغمس نعلها يف دمها مث اضرب به صفحتها وال تطعمها أنت وال شيء فخشيت 

مها رفقته فمنعوا من أكلها أحد من رفقتك رواه مسلم وألنه متهم يف التفريط فيها ليأكلها أو يطع
 لذلك فإن مل يذحبها عند خوفه عليها حىت تلفت ضمنها ألنه فرط فيها فلزمه ضماهنا كالوديعة إذا
رأى من يسرقها فلم ُينعه وإن أتلفها ضمنها ألنه أتلف مااًل تعلق به حق غريه فضمنه كالغاصب 



اإلراقة والتفرقة وقد فوهتما فلزمه ضماهنما  ويلزمه أكثر األمرين من قيمتها أو هدي مثلها ألنه لزمته 
كثر اشرتى ابلفضل كما لو أتلف شيئني فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها وإن كانت أ

هداي آخر فإن مل يسع اشرتى به حلما وتصدق به ألنه أقرب إىل املفوت وحيتمل أن يتصدق ابلقيمة 
 ما كما ذكران.وإن أكل مما منع من أكله ضمنه مبثله حل

وإن أتلفها غريه فعليه قيمتها ألنه ال تلزمه اإلراقة فلزمته قيمتها كغريها ويشرتي ابلقيمة مثلها فإن 
ت فاحلكم على ما ذكران فيما إذا ماأتلفها صاحبها وإذا اشرتى هداي فوجده معيبا فله األرش زاد

جعله هلل تعاىل فكان للمساكني   وحيتمل أن يكون للمساكني ألنه بدل عن اجلزء الفائت من حيوان
كعوض ما أتلف منه بعد الشراء ويكون حكمه حكم الفاضل عن املثل وحيتمل أن يكون له ألن 

 ذر إمنا صادف املعيب بدون اجلزء الفائت فلم يدخل يف نذره فال يستحق عليه بدله.الن

(4/104) 

 

الشيخ: خالصة هذا الفصل أنه إذا ساق اهلدي فعجز عن املشي أو عطب دون حمله فإنه يذحبه وال 
رفقته كل منه ال هو وال يدعه ُيوت فإن تركه ُيوت مع قدرته على ذحبه ضمنه وإذا ذحبه فإنه ال أي

للحديث الذي ذكره املؤلف رمحه هللا وألن اإلنسان يتهم قد يتعجل ويتسرع يف ذحبه خوفا من تلفه 
 وهو ُيكن أن يعيش فلما كانت التهمة واردة منع اإلنسان من ذلك.

 
حيح أن أما إذا أتلفه غريه فيقول إنه يضمنه ابلقيمة وهذا مبين على أن احليوان ليس مثليا والص

املثليات وأنه جيب ضمانه مبثله ما مل يتعذر ويدل لذلك أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله احليوان من 
وسلم استسلف بكرا مث ملا أفاء هللا عليه أمرهم أن يعطوا الرجل بدل بكرة فقالوا إان مل جند إال خيارا 

تسلف على إبل هللا عليه وسلم يس رابعية فقال هلم أعطوه فإن خري الناس أحسنهم قضاًء وكان صلى
الصدقة البعري ابلبعريين والبعريين ابلثالثة وهذا يدل على أن احليوان مثلي وهو كذلك يف الواقع لكن 

إن تعذر املثل أبن مل يوجد إال أكرب منه أو أصغر منه أو أحسن منه فحينئٍذ ال يلزم اإلنسان إال 
 ابلقيمة.

 
 فصل

 )يف زوال امللك عن اهلدي(



لكه عن اهلدي واألضحية إبجياهبما نص عليه وله إبداهلما خبري منهما وقال أبو القارئ: وال يزول م
اخلطاب يزول ملكه وليس له بيعه وال إبداله ألنه جعله هلل تعاىل فأشبه املعتق واملوقوف ووجه األول 

وله إخراج البدل  أن النذور حممولة على أصوهلا يف الفروض ويف الفرض ال يزول ملكه وهو الزكاة
كذلك يف النذور وأما بيعها بدوهنا فال جيوز ألن فيه تفويت حق الفقراء من اجلزء الزائد فلم جيز كما ف

 لو أخرج يف الزكاة أدىن من الواجب وال جيوز إبداهلا مبثلها ألنه تفويت لعينها من غري فائدة حتصل.

(4/105) 

 

يف هذا قوالن للعلماء أحدمها أنه  الشيخ: معناه أن اهلدي إذا تعني فهل يزول ملك املهدي أو ال؟
أنه لو كان ال يزول ملكه للزمه يزول ملكه والثاين أنه ال يزول والصحيح أنه يزول ملكه ويدل هلذا 

الضمان بكل حال مع أنه ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط وهذا يدل على أن اهلدي بيده أمانة 
و قال عن البيت هذا وقف لكن هل له أن فالصواب أنه يزول ملكه فإذا قال هذا هدي فهو كما ل

ألعلى على مستحق هذا اهلدي يبدله؟ نقول إن كان البدل أدىن فليس له ذلك ألنه يفوت اجلزء ا
وإن كان البدل أعلى فله ذلك ويدل هلذا حديث الرجل الذي جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 

 عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس فقال بعد فتح مكة وقال اي رسول هللا إين نذرت إن فتح هللا
إذن يعين إلزم شأنك إذن فدل  صلها هاهنا فأعاد عليه قال صلها هاهنا فأعاد عليه فقال شأنك

ذلك على أن االنتقال من مفضول إىل أفضل يف النذر املعني جائز فكذلك يقال يف اهلدي املعني 
 اإلنسان أن ينقلها إىل ما هو أفضل فله ذلك. وكذلك يقال على القول الراجح يف األوقاف إذا أراد
ون فائدة واألصل أنه ملا عني تعني فال يبدله إذا أبدله مبثله فليس له ذلك ألنه نقل مللكه املعني بد

 مبثله.
 

 القارئ: فصل يف وجوب اهلدي يف الذمة.
 الشيخ: هذا العنوان خطأ والصواب يف حكم الواجب من اهلدي يف الذمة.

ن وجب يف ذمته هدي فعينه يف حيوان تعني ألن ما وجب به معني جاز أن يتعني به ما يف القارئ: وم
ري للفقراء فإن هلك بتفريط أو غريه رجع الواجب إىل ما يف الذمة كما لو كان له الذمة كالبيع ويص

عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه فإن تعيب أو عطب فنحره مل جيزئه لذلك وهل يعود 
ملعني إىل صاحبه فيه روايتان إحدامها يعود ذكره اخلرقي فقال صنع به ما شاء ألنه إمنا عينه عما يف ا



مته فإذا مل يقع عنه عاد إىل صاحبه كمن أخرج زكاته فبان أهنا غري واجبة عليه واألخرى ال يعود ذ
 ألنه صار للمساكني بنذره فلم تعد إليه كالذي عينه ابتداء.

(4/106) 

 

: هذه املسألة إذا وجب عليه هدي يف ذمته كهدي التمتع أو هدي جزاء الصيد أو ما أشبه الشيخ
لى القول الراجح ذلك فعينه قال هذا عن هدي التمتع أو هذا عن جزاء الصيد فإنه كما سبق ع

يكون للفقراء فإذا هلك أو ضل أو تعيب أو أصابه ما ال ُيكن اإلجزاء معه فإن عليه بدله على كل 
 سواء فرط أو مل يفرط ألنه وجب يف الذمة فال بد من أن يؤديه كامال من غري نقص.حال 

إىل ملكه أو ال  وإذا ذبح بدله مث عاد الذي ضل أو برئ من العطب أو ما أشبه ذلك فهل يعود هذا
يعود؟ يف هذا قوالن للعلماء أصحهما ما ذهب إليه اخلرقي رمحه هللا أهنا إذا رجعت إليه رجعت ملكا 

ه ووجهه أنه أتى ببدله وال ُيكن أن جيمع له بني البدل واملبدل منه ألن الرجل أبرأ ذمته فال تعود ل
 وهذا هو الصحيح.إليه هذه اليت ضلت أو عطبت إال ملكا له ألنه أتى ببدهلا 

 القارئ: وهل تعود إىل ذمته مثل املعني أو مثل الواجب يف الذمة؟ ينظر فإن تلف بغري تفريط مل يلزمه
أكثر مما يف الذمة ألن الزائد إمنا تعلق ابلعني فسقط بتلفها وإن تلف بتفريط لزمه أكثر األمرين ألنه 

 فوته. تعلق ابملعني حق هللا تعاىل فإذا أتلفه فعليه مثل ما
الشيخ: هل جيب عليه ما جيزئ أو جيب عليه مثل الذي تلف؟ نقول إن تلف بتفريطه وجب عليه 

بغري تفريط وجب عليه ما جيزئ يعين الواجب يف الذمة والواجب يف الذمة  مثل الذي تلف وإن تلف
فهل جيب  هو ما جيزئ ولنفرض أنه اشرتى هلدي التمتع شاة جيدة طيبة مسينة فعطبت بغري تفريط منه

عليه أن يشرتي شاة مسينة يذحبها عن اليت عطبت؟ اجلواب ال ألنه غري مفرط أما إن فرط فهلكت 
 ألنه هو الذي أتلفها بصفتها اجليدة على مستحقيها وهم الفقراء. وجب عليه مثلها

(4/107) 

 

القارئ: وإن ولد هذا املتعني تبعه ولده ملا ذكران يف املعني ابتداء فإن تعيبت األم فبطل تعينها ففي 
ا ل ألن بطالنه يف األم ملعىن اختص هبولدها وجهان أحدمها يبطل تبعا كما ثبت تبعا والثاين ال يبط

 بعد استقرار احلكم يف ولدها فلم يبطل فيه كما لو ولدت يف يد املشرتي مث ردها لعيبها.



الشيخ: وهذا حمل تردد قد يقال إنه يتبعها وقد يقال إنه ال يتبعها ألنه ملا بطل يف األم بطل يف الولد 
ا عطبت وأخذ بدهلا التعني فيها ملعىن خيتص هبا حيث إهنلكن األحوط أن يقال له اذحبه ألن األم بطل 

 وقلنا أن البدل يكفي عنها وإذا وجدت فإنه ال جيب ذحبها لكن إذا كان هلا ولد فاالحتياط أن يذحبه.
 

 فصل
 )يف ذبح اهلدي بغري أمر صاحبه(

اج إىل قصده فإذا القارئ: وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغري أمره يف وقته أجزأ عنه ألنه ال حيت
إذنه وقع املوقع وال ضمان على الذابح ألنه حيوان تعني إراقة دمه على الفور حقا فعله إنسان بغري 

 هلل تعاىل فلم يضمنه كاملرتد.

(4/108) 

 

الشيخ: وهذه من غرائب العلم إنسان عرف أن هذه الشاة هدي لفالن فقام فذحبها بغري توكيل منه 
ني ذحبها لتعينها أضحية أو ذه العني تعوبغري أمر وال إذن فما احلكم يقول املؤلف هنا جتزئ ألن ه

هداي فإذا أتلفها متلف فال ضمان كما لو قتل املرتد فإنه ال يقتص منه وإن كان قتل املرتد لويل األمر 
فهذه الشاة اليت تعينت هداي أو أضحية الذي يتوىل ذحبهاه صاحبها فهي اآلن مستحقة للذبح فإذا 

زئ عن صاحبها وهذه من الغرائب أن يقال ها لكنها جتذحبها ذابح قلنا هذا افتيات على صاحب
شخص أجزأت عنه عبادة مل يعلم هبا ومل ينوها فيقال ال غرابة يف ذلك ألن الرجل ملا عينها تعينت 
للذبح وإن كان حني ذحبها مل ينوِّ ذحبها لكن أصل تعينها إمنا عينها لتذبح ولكن مثل هذا لو علمنا 

عزر ولو قال صاحبها أان ال أرضى أنه يتوىل ذحبها هذا و ال؟ نعم يأن قصده العدوان فهل يعزر أ
افتيات علي وأان أطالبه بضماهنا وهي له فهذا يتوجه أن يقال نعم له ذلك حىت ال يفتات أحد على 
أحد وإن كان يف األصل ال جيوز ألنه ملا ذحبها تعينت وصار هذا اللحم هداي يوزع على الفقراء فال 

 ح لكن لو رأى ويل األمر أن يف هذا مصلحة لكان هذا متوجه.له شاة لتذبيصح أن يؤخذ بد
السائل: هل هذا خاص هبذه الصورة مثاًل يف الزكاة لو علم رجل أبن هذه الشياه زكاة فالن فأخرجها 

 بغري علمه وأعطاها ملستحقه هل جتزئ؟
هذه عن أربعني  قال عن شاة الشيخ: ال جتزئ عن الزكاة والفرق بينهما أن الزكاة ال تتعني حىت لو

شاة عندي ما تتعني أما األضحية فإهنا تتعني فإذا ذحبت وقعت يف املوقع أما مسألة الزكاة فللمزكي 



 أن يغري رأيه وخيرج شاة أخرى سواء كانت مثل الشاة األوىل أو أقل.
 

 فصل
 )يف حكم األكل من اهلدي(

(4/109) 

 

لقران ألن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم كن متمتعات إال القارئ: وجيوز األكل من هدي التمتع وا
ل هللا صلى هللا عليه وسلم حنر عن عائشة فإهنا كانت قارنة إلدخاهلا احلج على عمرهتا وقالت إن رسو 

آل حممد يف حجة الوداع بقرة واحدة قالت فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النيب 
 أزواجه رواه مسلم وألنه دم نسك فجاز األكل منه كاألضحية.صلى هللا عليه وسلم عن 

حديث جابر أن النيب الشيخ: رحم هللا أاب حممد عنده حديث صريح صحيح أحسن من هذا وهو 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكل من 

 من فعل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم. حلمها وشرب من مرقها هذا حديث صحيح صريح
اليمني وعنه له  القارئ: وال جيوز األكل من واجب سوامها ألنه كفارة فلم جيز األكل منه ككفارة

 األكل من اجلميع إال املنذور وجزاء الصيد.
املنفعة  الشيخ: واألقرب أن ما وجب كفارة فإنه ال أيكل منه ألنه كفارة فلو قيل ابألكل منه لعادت

إىل املكفر وهلذا ذكران فيما سبق أن دم الشكران جيوز األكل منه ودم اجلربان ال جيوز األكل منه وأن 
ان هدي التمتع والقران أما احملصر فذكران أنه حيتمل أنه شكران حيث إن هللا خفف من هدي الشكر 

شيئاً من واجبات النسك فأذن لإلنسان إذا أحصر أن يتحلل ويهدي وحيتمل أنه جربان ألنه أسقط 
 والظاهر يل وهللا أعلم أن اهلدي الذي ذحبه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يف احلديبية

 أهنم أكلوا منه فيكون أقرب إىل كونه دم شكران.

(4/110) 

 

أن أيكل  القارئ: وال جيوز األكل من اهلدي املنذور يف الذمة ألنه نذر إيصاله إىل مستحقيه فلم جيز
اء عينه أو مل يعينه لقول هللا تعاىل منه كما لو نذر هلم طعاماً وما ساقه تطوعا استحب األكل منه سو 



َها َوَأْطعِّمموا اْلَقانَِّع َواْلممْعرَتَّ( وأقل أحوال األمر االستحباب وقال جابر أمر النيب صلى هللا  )َفكملموا مِّنـْ
ر فأكل منها وحسا من مرقها وألنه دم نسك فأشبه عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قد

مه يف األكل والتفريق حكمها وقال جابر كنا ال أنكل من بدننا فوق األضحية قال ابن عقيل حك
ثالث فرخص لنا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودان رواه البخاري ومسلم 

 األكل لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف بدنه وإن أطعمها  حنوه واملستحب االقتصار على اليسري يف
إن النيب صلى هللا عليه وسلم حنر مخس بدانت مث قال من شاء اقتطع رواه أبو داود كلها فحسن ف

وظاهر هذا أنه مل أيكل منها شيئا وجيوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه وجيوز إطالقه للفقراء استدالال 
 هبذا احلديث.

(4/111) 

 

الشيخ: كالم املؤلف أن اهلدي املنذور ال جيوز األكل منه ولو قيل جبواز األكل منه ألن الناذر إذا 
اهلدي الذي يتطوع به اإلنسان قال هلل علي نذر أن أهدي هداي وهدي التطوع يؤكل منه فهو يريد 

نعمة أو زوال نقمة  لكن هنا مسألة غري مسألة اهلدي لو نذر اإلنسان أن يذبح شاة أو بعريا حلصول 
كما يفعل بعض الناس يقول إن شفى هللا مريضي فلله علي نذر أن أذبح شاة أو أن أذبح بعريا فهل 

ة نعمة فاملراد به شكر النعمة وإذا كان املراد أيكل منه أو ال أيكل؟ نقول األصل أن ما كان يف مقابل
 لو دلت القرينة على أن املراد أن يطعم به الشكر صار حقا للفقراء واملساكني فال أيكل منه شيئا إال

اجلريان وأن يفعل حفال كما لو قيده ابلعرس مثال مثل أن يقول إن تزوج ابين فلله علي نذر أن أذبح 
يد هبذا التقرب إىل هللا ابلبعري أو شكر النعمة وإمنا أراد أن يوسع احلفل بعريا فهذا نعلم أنه ال ير 

ل أن النذر يف مقابلة النعمة أو اندفاع نقمة األصل فيه أنه شكر هلل ويكربه فهذا له أن أيكل واحلاص
همْم َمْن َعاَهَد اَّللََّ لَئِّْن آاَتاَن مِّْن َفْضلِّ  نـْ هِّ لََنصَّدََّقنَّ َولََنكموَننَّ مَِّن عز وجل فيكون للفقراء كقوله تعاىل )َومِّ

بِّهِّ َوتـََولَّْوا َوهمْم ممْعرِّضموَن( إال إذا قامت قرينة على أن ( فـََلمَّا آاَتهمْم مِّْن َفْضلِّهِّ خبِّلموا 75الصَّاحلِِّّنَي )
 املراد بذلك الذبح العريف يعين غري القربة فيعمل هبذه القرينة.

 
 فصل

 )فيمن نذر هداي دون حتديده(

(4/112) 



 

يف  القارئ: إذا نذر هداي مطلقا فأقل ما جيزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة ألن املطلق حيمل على أصله
ا ُينع فيها وإن عينه بنذره ابتداء الشرع وال جيزئ إال ما جيزئ يف األضحية وُينع فيها من العيب م

أجزأه ما عينه كبريا أو صغريا أو حيواان أو غريه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )فكأمنا قرب دجاجة 
ء احلرم ألن ذلك املعهود يف وكأمنا قرب بيضة( وإذا أطلق ابلنسبة إىل مكانه وجب إيصاله إىل فقرا

ره لزمه ذلك ما مل يكن فيه معصية ملا روي أن رجال قال اي اهلدي وإن عني الذبح مبكان غريه يف نذ
 رسول هللا إين نذرت أن أحنر ببوانة قال هل هبا صنم قال ال قال أوف بنذرك رواه أبو داود.

 
 فصل

 )فيما جيزئ من وجب عليه هدي(
عة دم أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة لقول ابن عباس يف هدي املت القارئ: ومن وجب عليه

شاة أو شرك يف دم فإن ذبح احتمل أن يكون مجيعها واجب كما لو اختار التكفري أبعلى الكفارات 
 واحتمل أن يكون سبعها واجبا وابقيها تطوعا ألن سبعها جيزئه فأشبه ما لو ذبح سبع شياه.

يكون دم أجزأه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن ذبح بدنة عن الشاة فهل الشيخ: إذا وجب عليه 
 الواجب السمبع أو تكون هي كلها واجبة؟

ذكر فيها احتمالني والظاهر أنه على حسب ما نوى إذا ذبح بدنة فنوى سبعها فقط صار الواجب 
هل يقال إنه يثاب ثواب السمبع والباقي حلم يفعل به ما شاء وإن نواها مطلقا عما وجب يف ذمته ف

تطوع أو يقال ينسحب حكم الواجب على مجيعها ألن الواجب على سمبع منها والباقي يثاب ثواب ال
 الواجب مل يتميز؟

الظاهر أنه ينسحب على مجيعها ألنه مل خيصص السمبع للواجب فهذا هو األقرب والفرق بينه وبني ما 
 ة من سبع شياه متميزة منفصلة.إذا عني شاة من سبع شياه ظاهر جدا ألن الشا

(4/113) 

 

القارئ: ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطء أجزأه سبع من الغنم ألهنا معدولة بسبع 
لم أاته رجل فقال إن علي والشياه أطيب حلماً وقد روي عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وس

ره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذحبهن بدنة وأان موسر هلا وال أجدها فأشرتيها فأم



رواه ابن ماجه، وقال ابن عقيل إمنا جيزئ ذلك مع عدم البدنة ألهنا بدل فيشرتط فيه عدم املبدل 
 واألول أوىل ملا ذكران.

علم هذا صحيح أن سبعة شياه جتزئ عن البدنة والبقرة ألهنا أطيب الشيخ: لكن قال بعض أهل ال
وأكثر نفعا إال يف جزاء الصيد فإن الشياه ال جتزئ عن البدنة وذلك ألن املعترب يف جزاء الصيد حلما 

املثلية وهذه تفوت فلو ذبح سبع شياه عن النعامة فإنه ال جيزئ ألن النعامة الواجب فيها البدنة لكن 
 طلقاً أنه جتزئ سبع شياه عن البدنة أو البقرة حىت يف جزاء الصيد.املذهب م

قارئ: وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأته ملا روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له ال
والبقرة فقال وهل هي إال من البدن رواه مسلم وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن مل ينو 

ة أجزأته بقرة فإن مل جيد يه روايتان إحدامها هو خمري على ما ذكرانه والثانية إن مل جيد البدنشيئا فف
فسبعا من الغنم وعنه عشر ألنه بدل فال جيزئ مع وجود األصل فأما من وجب عليه سبع من الغنم 

 فإنه جيزئه بدنة أو بقرة ألهنا جتزئ عن سبع يف حق سبعة ففي حق واحد أوىل.
الصيد ألن جزاء  ا وجب عليه بدنة فذبح عنها بقرة جتزئ لكن ينبغي أن يقال إال يف جزاءالشيخ: إذ

 الصيد ال بد فيه أن يكون مثله.

(4/114) 

 

وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن مل ينو شيئا ففيه روايتان إحدامها خمري على ما ذكرانه 
رة وهذه الرواية أوىل ألنه إذا نذر البدنة مث أي بني البدنة والبقرة والثانية إن مل جيد البدنة أجزأته بق

جتزئ البقرة فقد أجزأ األدون عن األعلى فالبعري أكثر حلما والبقر أيضا عند بعض الناس ال  قلنا
يؤكل فالصواب أهنا ال جتزئ اللهم إال إذا كان الناس حيبون أكل حلم البقر أكثر مما حيبون أكل حلم 

 .ألنه وإن كانت أقل حجما فهي أرغب عند الناس وأطيب اإلبل فحينئذ قد يقال ابإلجزاء
 وإذا وجب عليه سبع من الغنم فهل جتزئه بقرة أو بدنة؟

اجلواب نعم وقيل إهنا ال جتزئ ولكن ينبغي أن يقال ابإلجزاء ما مل يكن ذلك يف جزاء الصيد فإن 
لعلماء رمحهم هللا قال إن جزاء الصيد ال بد فيه من املماثلة وقوله وعنه عشر من الغنم ألن بعض ا

ة عن سبع وقال بعضهم البعري عن عشر يف األضحية والبقرة عن سبع أما البعري عن عشر وإن البقر 
يف اهلدي فكلتامها عن سبع ألنه ورد يف بعض األحاديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم ضحى مع 

العلم أن البدنة والبقرة كلتامها عن أصحابه وأهنم ذحبوا عن البدنة عشرة لكن املشهور عند أكثر أهل 



 سبع.
 إذا هرب اهلدي فرماه ومات أجيزئ؟السائل: 

 الشيخ: اجلواب نعم جيزئ ألن هلا أوابد كما قال رسول هللا كأوابد وحش فما ند فاصنعوا به هكذا.
 

 ابب األضحية
ه وسلم بكبشني القارئ: وهي سنة مؤكدة ملا روى أنس رضي هللا عنه قال ضحى النيب صلى هللا علي

 ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه قال أبوزيد األملح أملحني أقرنني ذحبهما بيده ومسى وكرب
 األبيض الذي فيه سواد وقال ابن األعرايب هو األبيض النقي.
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الشيخ: أفادان املؤلف رمحه هللا يف هذه اجلملة أن األضحية سنة مؤكدة فاستفدان أن السنن قد تكون 
ح فعند احلنفية إذا قالوا سنة مؤكدة فهذا يعين وللعلماء يف هذا اصطال مؤكدة وقد تكون غري مؤكدة

أنه واجب ولكن اجلمهور على أن السنة املؤكدة ال تصل إىل حد الواجب وهو كذلك يف كالم 
املؤلف رمحه هللا واستدل على كوهنا سنة مؤكدة بفعل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حيث 

اخلراف من الضأن واألقرن هو ذو القرون وذو  نني الكبش هو العظيم منضحى بكبشني أملحني أقر 
القرون أكمل خلقة مما فقدمها واألملح بينه املؤلف رمحه هللا أنه األبيض النقي وقيل الذي فيه سواد 

 يعين أن بياضه خمتلط ابلسواد.
 آاثرها على الصدقة.القارئ: والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 

يخ: هذا صحيح التضحية أفضل من الصدقة بثمنها حىت وإن كان يف الناس جماعة فإن األضحية الش
أفضل وهلذا ملا حصلت جماعة يف املدينة يف عام من األعوام أمر النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

لثاين بنّي هلم أنه ثالثة أايم ويف العام اأن ال يدخروا فوق ثالث يعين أن يوزعوا اللحم كله ال يزيد على 
إمنا هناهم عن االدخار فوق ثالث من أجل الدافة اليت دفت وأن هلم أن أيكلوا ويدخروا ما شاؤوا 

فدل هذا على أن ذبح األضحية أفضل من الصدقة ولو كان هناك جماعة وهو كذلك ألن ذبح 
يـََناَل اَّللََّ حلمموممَها َوال دَِّماؤمَها قال هللا تعاىل )َلْن  األضحية أهم ما فيه التقرب إىل هللا عز وجل ابلذبح

َوَلكِّْن يـََنالمهم التـَّْقَوى مِّْنكمْم( فيحصل ابألضحية التقرب إىل هللا ابلذبح والصدقة ويدل لذلك أن هللا 
تعاىل )َفَصلِّّ   اْلَعاَلمِّنَي( وقالقرن النحر ابلصالة فقال )قمْل إِّنَّ َصاليتِّ َونمسمكِّي َوحَمَْياَي َومَمَايتِّ َّللَِِّّّ َربِّّ 



لَِّربَِّّك َواحْنَْر( فذحبها أفضل من الصدقة بثمنها ملا يرتتب على الذبح من القرابن والتقرب إىل هللا عز 
 وجل.
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القارئ: وليست واجبة ألنه روي عن أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما أهنما كاان ال يضحيان عن 
ه وسلم أنه قال )إذا مة عن رسول هللا صلى هللا عليأهلهما خمافة أن يرى ذلك واجبا وروت أم سل

دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال أيخذ من شعره وال من أظفاره شيئا حىت يضحي( رواه 
 مسلم.

الشيخ: أوال نفى املؤلف الوجوب واملسألة فيها خالف بني أهل العلم وقد بسطنا ذلك يف كتابنا  
ر كالم شيخ اإلسالم رمحه هللا توسع يف هذا فلريجع إليه وظاهكتاب األضحية والذكاة فمن أراد أن ي

أهنا واجبة ألهنا شعرية من شعائر اإلسالم الظاهرة وألن هللا تعاىل عوض هبا املسلمني يف بالدهم عن 
اهلدي الذي يشرع للحجاج فهناك آايت وأحاديث تدل على الوجوب وأما ما ذكره رمحه هللا عن أيب 

 حجة لكن إذا خالف النص فالعربة ابلنص.عنهما فمن املعلوم أن قوهلما بكر وعمر رضي هللا 
مث اعلم أن من العلماء من استدل ابحلديث الذي أورده املؤلف عن أم سلمة على أن األضحية 

ليست واجبة لقوله )وأراد أحدكم أن يضحي( ولكن هذا ال ينفي الوجوب كما لو قلت إذا دخل 
عبارة تدل على أن الصالة غري ضأ هل أحد يقول إن مثل هذه الوقت الظهر وأردت الصالة فتو 

واجبة؟ فقوله )أراد أن يضحي( من املعلوم أن إراديت اتبعة ملراد الشرع فإذا دلت األدلة على وجوب 
 األضحية فإن هذا ال يعد معارضا هلا وال مانعاً للوجوب.

فال أيخذ لثالث وهو البشرة يعين اجللد وقوله )فال أيخذ من شعره وال من أظفاره شيئا( فيه زايدة ا
 من هذه األشياء الثالثة الشعر واألظفار والبشرة.

القارئ: قال القاضي هذا هني كراهية ال حترمي بدليل قول عائشة كنت أفتل قالئد هدي رسول هللا 
ر اهلدي صلى هللا عليه وسلم مث يقلدها بيده مث يبعث هبا وال حيرم عليه شيء أحله هللا له حىت ينح

 متفق عليه.
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الشيخ: هذا غريب من بعض العلماء أن يستدل مبثل هذا احلديث على أنه ليس للتحرمي ألن 
ال يصح نقل احلديثني غري واردين على شيء واحد هذا يف اهلدي وحديث أم سلمة يف األضحية و 

عليه الصالة والسالم غري  أحدمها لآلخر مث إن هذا أيضا مقيد ابلعشر واهلدي الذي يبعثه الرسول
مبني يف احلديث فكيف يعارض به حديث أم سلمة لكن يفتح هللا على من يشاء وأشد ما يكون يف 

ذه آفة عظيمة مثل هذا االستدالل الذي ال وجه له إذا اعتقد اإلنسان الشيء قبل أن يستدل وه
فتجده يستدل استدالال حتصل لطالب العلم املستدل أن حياول محل النصوص على ما كان يعتقد 

 مستكرها أو بعيدا وهلذا املوفق رمحه هللا عارض من استدل به.
القارئ: وُيكن محل احلديث على ظاهره يف التحرمي وال تعارض بني احلديثني ألن أحدمها يف األضحية 

هلدي املرسل ولو تعارضا لكان حديث أم سلمة خاصا يف الشعر والظفر فيجب تقدُيه واآلخر يف ا
 إن فعل استغفر هللا تعاىل وال فدية عليه.ف

الشيخ: هذا أيضاً وجه آخر لو فرض التعارض فعائشة تقول رضي هللا عنها )وال حيرم عليه شيء 
 فر والبشرة خاص.أحله هللا له( هذا عام وحديث النهي عن األخذ من الشعر والظ

ية فدية تفدي اإلنسان من النار واختلف العلماء ملاذا هني عن أخذ الشعر والظفر فقيل ألن األضح
 فينبغي أن يكون الفداء واقعا على مجيع أجزاء البدن.

 وهذا التعليل عليل أوال ألن كوهنا فدية يتقي هبا اإلنسان النار فيه حديث ضعيف ال تقوم به حجة.
 نقول إذا أعتق هللا العبد عتق كله سواء أخذ من أظفاره أم مل أيخذ.واثنيا أن 

ل العلم إن احلكمة من ذلك هو أن يشارك الناس احلجاج يف بعض خصائص اإلحرام وقال بعض أه
 ألن اإلحرام ال يؤخذ من الشعر وال من الظفر فمن أجل املشاركة هني عن األخذ من ذلك.

يف ذلك هو هني الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهذا أسلم وقيل إنه تعبدي مبعىن أن العلة 
 نسان علال غري مطردة فهذا ال ينبغي.أما أن يتمحل اإل

 
 فصل

 )فيما جيزئ يف األضحية(
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َعا (.القارئ: وال جيزئ إال هبيمة األنعام لقول هللا تعاىل )لَِّيْذكمرموا اْسَم اَّللَِّّ َعَلى َما َرزَقـَهمْم مِّْن هبِّيَمةِّ اأْلَنـْ  مِّ
 ألهنا ال تتكلم.الشيخ: وهي ثالثة وهي اإلبل والبقر والغنم ومسيت هبيمة 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم )ال القارئ: وال جيزئ إال اجلذع من الضأن والثين من غريه لقول ر 
تذحبوا إال مسنة فإن عسر عليكم فاذحبوا اجلذع من الضأن( رواه مسلم والثنية من البقر هي املسنة 

 ومن اإلبل ما كمل هلا مخس سنني قاله األصمعي.
الضأن ما مت له نصف سنة وله عالمة وهو أن ينام الشعر على ظهره أما الثين من الشيخ: اجلذع من 

الغنم فما له سنة ومن البقر سنتان ومن اإلبل مخس سنوات إذن عندان شرطان الشرط األول أن 
 تكون من هبيمة األنعام والشرط الثاين أن تبلغ السن احملددة شرعا.

 ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ما كان أحسن لوان.القارئ: وأفضلها البياض ألنه صفة أضحي
 

 فصل
 والبقرة عن سبعة( )يف إجزاء البدنة

القارئ: وجتزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة لقول جابر كنا نتمتع مع رسول هللا صلى هللا عليه 
د مجيعهم القربة وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشرتك فيها رواه مسلم وجيوز أن يشرتكوا فيها سواء أرا

أن يقسموا أنصباءهم ألن القسمة أو بعضهم القربة والباقون اللحم ألن كل سبع مقام شاة وجيوز 
 إفراز حق واحلاجة داعية إليه.

 الشيخ: وهل املراد سبعة أشخاص أو سبع من الغنم؟
بع من البقر الثاين هو املراد أي أن السمبع يقوم مقام شاة وبناء على ذلك لو أن اإلنسان ضحى بسم 

ا قال املؤلف رمحه هللا ألن كل سمبع أو االبل عنه وعن أهل بيته لكفى حىت لو كان أهل بيته ألفا وهلذ
 مقام شاة يعين يقوم مقام الشاة.

وال فرق بني أن يريد اجلميع القربة أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم فلو كان أحدهم يريد 
 الثالث يريد فدية والرابع يريد حلما فال أبس به.أضحية والثاين يريد هداي و 
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وال بد أن يكونوا مشرتكني فيها من قبل الذبح فلو ذحبها ثالثة عنهم مث جاء إنسان بعد الذبح وقال 
 االشرتاك فيها بعد ذحبها. أشركوين فأشركوه فإن ذلك ال يصح ألهنا قد ماتت ابلذبح وال ُيكن



شرتوها مث جعلوا ينتظرون الناس فجاء أانس بعد الشراء وقبل الذبح وشاركوا وهل لو اشرتك ثالثة فا
 الثالثة والثالثة مل يعينوها عن أنفسهم فهل جيوز؟

ا فيما نعم جيوز ألن ثالثة مل يعينوها عن ثالثة ومل يذحبوها فهم ينتظرون الناس فإذا جاء الناس وتالحقو 
 بينهم فجائز.

 على أهنم سبعة وتبني زايدة واحد أهنم مثانية فماذا يصنع؟ولو تبني زايدة واحد ذحبوها 
قال الفقهاء يذحبون شاة ألحدهم ويف هذه احلال صارت الشاة اآلن مشاعة بني الثمانية لكن هذا 

 للضرورة وإال فإن الغنم ال يشرتك فيها اثنان على وجه الشيوع أبدًا.
 
 صلف

 )يف استحباب حنر اهلدي بيد صاحبه(
تحب أن ينحر اهلدي واألضحية بيده حلديث أنس وجيوز أن يستنيب فيه ملا ذكران يف القارئ: ويس

اهلدي وجيوز أن يستنيب كتابياً ألنه من أهل الذكاة وال يستحب أن يذحبها إال مسلم ألهنا قربة 
 ن يليها كافر لذلك.فاألفضل أن ال يليها كافر ابهلل وعنه ال جيوز أ

  عند الضرورة.الشيخ: والصحيح أنه ال يصح إال
القارئ: ويستحب ملن استناب أن حيضرها ملا روى أبوسعيد أن رسول هلل صلى هللا عليه وسلم قال 

لفاطمة احضري أضحيتك يغفر لك أبول قطرة تقطر من دمها ويقول عند الذبح بسم هللا وهللا أكرب 
ملا روى جابر أن لهم هذا منك ولك اللهم تقبل مين أو من فالن فحسن حلديث أنس وإن قال ال

النيب صلى هللا عليه وسلم قال على أضحيته )اللهم هذا منك ولك عن حممد وأمته بسم هللا وهللا 
أكرب( مث ذبح ويف رواية قال )بسم هللا اللهم تقبل من حممد وآل حممد وأمة حممد( مث ضحى رواه 

 يقول عن فالن ألن النية جتزئ. مسلم وليس عليه أن
فالن فهو جيد كما يقول اللهم تقبل هذا عن حممد وآل حممد يقول هذا عن  الشيخ: وإن قال عن

 فالن.
 

 فصل
 )يف وقت ذبح اهلدي واألضحية(
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القارئ: وأول وقت الذبح يف حق أهل املصر إذا صلى اإلمام وخطب يوم النحر ملا روى الرباء قال 
صاب النسك ومن ذبح نسكنا فقد أ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من صلى صالتنا ونسك

قبل أن يصلي فليعد مكاهنا أخرى( متفق عليه ويف حق غري أهل املصر قدر الصالة واخلطبة ألنه 
 تعذر يف حقهم اعتبار حقيقة الصالة فاعترب قدرها وقال ....
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 كتاب البيع
 ( وهو نوعان.القارئ: البيع حالل لقول هللا تعاىل )َوَأَحلَّ اَّللَّم اْلبَـْيعَ 

اىل )َوَأَحلَّ اَّللَّم اْلبَـْيَع( وحتليل الشيخ: البيع حالل كما قال املؤلف رمحه هللا واستدل له بقول هللا تع
البيع من حماسن الشريعة وذلك ألن اإلنسان رمبا حيتاج إىل دراهم وليس عنده إال عروض فكيف 

ارات أو سيارات أو أقمشة أو أطعمة حيصل الدراهم؟ حيصلها إذا ابع ما عنده من العروض من عق
ذي عنده الدراهم حمتاجاً إىل شيء معني من فيحصل الدراهم كذلك أيضاً رمبا يكون اإلنسان ال

األموال كسيارة أو حنوها مباذا حيصلها؟ حيصلها ابلبيع فالبيع من حماسن الشريعة وقد جيب البيع 
على من وجد ماء يباع وليس معه ماء وهو يريد  أحياانً وقد جيب الشراء أحياانً فيجب الشراء مثالً 

البيع على من كان عنده فضل وأحتاج إليه آخر كإنسان الصالة فهنا جيب عليه أن يشرتي وجيب 
عنده ماء حيتاج إليه آخر فيبيعه عليه وجوابً فاملهم أن البيع األصل فيه احلل لكن قد جيب أحياانً وقد 

ؤلف ألنه ظاهر لكن عرفه غريه من الفقهاء فقالوا هو )مبادلة مال جيب الشراء أحياانً ومل يعرفه امل
غري راب وقرض( فقولنا )على التأبيد( خرج به اإلجارة ألن اإلجارة غري مؤبدة وقولنا مبال على التأبيد 

)غري راب( خرج به الراب فليس ببيع ولو صار فيه تبادل مال مبال وقولنا )وقرض( خرج به القرض أيضاً 
رايالً قرض وإن كان مبادلة مال مبال لكنه ليس بيعاً فأنت تعطيين رايل قرضاً وأعطيك بدله فإن ال

 هذا تبادل ولكن ليس على سبيل املعاوضة بل هو على سبيل اإلحسان واإلرفاق فال يكون بيعاً.
 القارئ: وهو نوعان أحدمها اإلجياب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظاً مبعنامها.

اإلجياب وهو اللفظ  الشيخ: قوله وهو نوعان ليس املراد به البيع نوعان وإمنا ما ينعقد به البيع نوعان
 الصادر من البائع والقبول وهو اللفظ الصادر من املشرتي أو من يقوم مقامه.

 ومها.القارئ: فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظاً مبعنامها مث يقول املشرتي ابتعت أو قبلت أو حن
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الشيخ: أفادان املؤلف رمحه هللا أن البيع ليس له صيغة معينة بل كلما دل على البيع أنعقد به 
لفظ معني حىت النكاح لو والصواب أن هذا اثبت يف مجيع العقود تنعقد مبا دل عليها دون حتديد 

لك الوقف لو قال هذا قال مثاًل لشخص ملكتك بنيت فقال قبلت يصح مع أنه ما ذكر التزويج وكذ
على فالن وعياله ليس هناك حاجة أن يقول وقفت ألن هذا معروف على فالن وعياله يعين وقف 

 لفظ.فالصواب إذًا أن اجلميع العقود تنعقد مبا دل عليها عرفاً بدون حتديد 
ن القارئ: فإن تقدم القبول اإلجياب بلفظ املاضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح أل

 املعىن حاصل فأشبه التعبري بلفظ آخر.
 

الشيخ: إذا حصل املقصود سواء تقدم اإلجياب أو أتخر مع أن األصل أن اإلجياب هو املتقدم لكن 
 لو حصل العكس مع فهم املعىن فال أبس.

: وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعين فقال بعتك صح ألنه تقدم القبول أشبه لفظ املاضي وعنه القارئ
 ح ألنه لو أتخر عن اإلجياب مل يصح فلم يصح متقدماً كلفظ االستفهام.ال يص

الشيخ: هذه الرواية ضعيفة ألن الرجل إذا قال بعتك كذا فقال بعين ما أحد يقول هذا أي إذا تقدم 
بعتك كذا ماذا يقول املشرتي؟ يقول اشرتيت أما قوله بعين ما أحد يقول ذلك وقياس اإلجياب وقال 

لإلجياب على بعين التابعة لإلجياب قياس مع الفارق العظيم بعين هذا مبائة فقال نصيبك  بعين السابقة
ومل يقل بعتك وال بعت عليك بل قال نصيبك فينعقد البيع ومعىن نصيبك يعين هذا نصيبك وال 

ن ن نصيباً له إال بعد متام عقد البيع فاملهم أننا ال ننظر إىل اللفظ بكل لفظ دل عليه سواء كايكو 
 سابق أو الحق.

القارئ: وإن أتى بلفظ االستفهام فقال أبعتين ثوبك فقال بعتك مل يصح متقدماً وال متأخرا ألنه ليس 
 بقبول وال استدعاء.
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الشيخ: هكذا قال املؤلف رمحه هللا لكن هذا يف خرم للقاعدة ألنك إذا قلت ابعتين ثوبك بعشرة 
ينبغي أن خترج عما سبق مت البيع فالصواب أن هذه الصورة ال فقال بعتك ماذا يفهم الناس؟ أنه 

فيقال كل ما دل على العقد فهو انفذ لكن على كل حال كلما كان العقد أبني وأضح كان أحسن 



 لئال حيصل نزاع يف املستقبل فيحصل خصومة ومالحاة.
و يقول خذ هذا الثوب القارئ: الثاين املعاطاة مثل أن يقول أعطين هبذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أ

فيصح ألن الشرع ورد ابلبيع وعلق عليه أحكاماً ومل يعني له لفظا فعلم أنه ردهم إىل ما بدينار فيأخذه 
تعارفوه بينهم بيعا والناس يف أسواقهم وبيعاهتم على ذلك وحكي عن القاضي أنه يصح يف األشياء 

م يف البيع كم يف اهلبة واهلدية والصدقة كاحلكاليسرية دون الكثرية ألن العرف إمنا جرى يف اليسري واحل
 وذلك الستواء اجلميع يف املعىن.

الشيخ: املعاطاة ذكر املؤلف هلا صورتني األوىل أن يقول أعطين هبذا خبزًا واخلبز كم ابلرايل؟ أربعة 
صيغة فأخذ أربعة خبز وأعطاه إايه فاآلن عندان معاطاة من جانب البائع ألن املشرتي قال أعطين ال

بدينار فأخذه وهذه تقع كثريًا يف املزايدة يقول من أيخذ هذا من  صيغة قبول أو قال خذ هذا الثوب
أيخذ هذا الثوب برايل من أيخذ بعشرة فيجيء واحد أيخذه ويسلم العشرة فاملعاطاة هنا من املشرتي 

وضوعة على الدكان وقد تكون املعاطاة من اجلانبني يكون مثاًل سلعة مكتوب عليها الثمن رايل م
السلعة ويضع الرايل بدون كالم ال من البائع وال من املشرتي فهذا معاطاة من  فيأيت إنسان فيأخذ

اجلانبني البائع ما تكلم واملشرتي ما تكلم لكن هذا معروف فهذا الرجل ما وضع هذه السلعة أمام 
أعطين ال تعطين بكم وما أشبه ذلك  دكانه وكتب على كل سلعة رقم مثنها إال وهو يريد أن َيْسَلَم من

 ذن البيع ينعقد ابملعاطاة وهي كل فعل دلإ
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على العقد كما إن اإلجياب والقبول كل لفظ دل على اإلجياب أو دل على القبول فاملعاطاة كل فعل 
لناس ال يقة وإن مل يقيد ألن ادل على العقد وأما تقيد القاضي أبنه يف الشيء اليسري فهذا يف احلق

يبيعون ابملعاطاة الشيء الكثري فال جيئ واحد عنده مثالً عقار يسوى مليون رايل يبيعه ابملعاطاة بل 
يبيعه ابإلجياب والقبول والكتابة واإلشهاد فالناس دون أمواهلم وإمنا حنن نقول ينعقد ابملعاطاة هذا يف 

 حىت نتبعه. األصل ألنه مل يرد لفظ معني من الشرع
 

 فصل
َارًَة َعْن تـََراٍض مِّْنكمْم( إال فيما جيب فإن القا رئ: ويشرتط له الرضا لقول هللا تعاىل )إِّالَّ َأْن َتكموَن جتِّ

أكره على بيع غري واجب مل يصح لعدم الرضا املشرتط وإن أكره على بيع واجب صح ألنه قول 



والسكران والنائم عاقل كالطفل واجملنون محل عليه حبق فصح كإسالم املرتد وال يصح من غري 
 واملربسم ألنه قول يعترب له الرضا فلم يصح من غري عاقل كاإلقرار.
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الشيخ: يقول إال فيما جيب والذي جيب مر علينا يف زاد املستقنع وذلك يف احملجور عليه احملجور 
مجيع العقود  والرضا شرط يف عليه لفلس جيرب على أن يبيع ماله ويستوىف دينه إذن الرضا البد منه

حىت يف النكاح على القول الراجح حىت يف البكر حىت يف أبيها ال جيوز أن تزوج امرأة إال برضاها بكراً  
كانت أم ثيبة وسواء كان الويل أابها أم غريه مجيع العقود البد فيها من الرضا قال تعاىل )إِّالَّ َأْن 

َارًَة َعْن تـََراٍض مِّْنكم  اإلنسان على البيع فإنه ال يصح وال ينعقد ومثله اإلجارة  ْم( فإذا أكرهَتكموَن جتِّ
وعلى هذا فلو أن احلكومة فرضت على املؤجر سنوات معينة ومتت وقال صاحب امللك للمستأجر 

أخرج فقال أبدًا عندي قانون أين ما أخرج فهل حيل هلذا املستأجر أن يبقى بغري رضا املؤجر؟ ال ألنه 
 بالدان أنه إذا أستأجر اإلنسان العقار مدة معينة ال خيرج فنقول  بالد أخرى غرييوجد اآلن يف

للمستأجر أنت إن بقيت بعد متام املدة اليت قدرها املؤجر فإنك غاصب وال تصح صالتك على قول  
كثري من العلماء يف هذا البيت ألن من شرط صحة الصالة أن ال تكون يف بقعة مغصوبة فصالته غري 

شى إن مِّتَّ  صحيحة  فيه أال خيتم لك حبسن اخلامتة ألنك غاصب والغاصب آمث فال حيل لك أن وخيم
تبقى فإذا قال هذا القانون القانون يف املادة الثالثة واخلمسون مثاًل أن من أجر بيتاً فإنه ال ُيكن أن 

رٍج املستأجر إال برضا املستأجر فماذا نقول؟ نقول هل هذا القانون قانون مسا ب وي؟ ال إذن أضر خيم
به عرض احلائط أو اجعله حتت القدمني أنت اآلن ال ُيكن أن ينفعك واضع هذا القانون يوم القيامة 

إذا قيل لك ملا سكنت يف بيت أخيك بغري حق ال ينفعك فالقانون ال حيلل احلرام وال حيرم احلالل 
نون والسكران إىل قل كالطفل واجملأبدًا إال ما كان موافقاً للكتاب والسنة قوله وال يصح من غري عا

أخره املراد ابلطفل من مل يصل إىل حد التميز فإن كان مميزًا صح تصرفه فيما جرت به العادة كالبيضة 
 والرمانة والبطيخة وما أشبه ذلك مما جرى به
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 العرف واجملنون ال يصح بيعه وال شرائه
 

لسكران كذلك ال يصح بيعه وال شرائه ألن مطلقاً ألنه ال عقل له وال ُيكن أن تتأتى منه اإلرادة وا
نائم كذلك ال يصح بيعه وال شرائه ألنه ال عربة بقوله حىت لو مسعنا النائم السكران فاقد العقل وال

ْاَسم داء  يقول إين بعت مايل الفالين على زيد فإنه ال عربة هبذا اإلقرار وكذلك أيضاً املربسم الربِّ
ون كالمه غري منضبط هذا أيضاً ال يصح تصرفه بيعه وال شرائه يصيب اإلنسان يف رأسه فيهذي ويك

 غريه قال )ألنه قول يعتربه الرضا فلم يصح من غري عاقل(. وال
 

 ابب ما جيوز بيعه وما ال جيوز
القارئ: كل عني مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غري ضرورة جيوز بيعها كاملأكول واملشروب وامللبوس 

د أشرتى النيب صلى هللا عليه وسلم والعبيد واإلماء لقوله تعاىل )َوَأَحلَّ اَّللَّم اْلبَـْيَع( وقواملركوب والعقار 
من جابر بعريا ومن أعرايب فرسه ووكل عروة بن اجلعد يف شراء شاة وابع مدبرًا وحلساً وقدحا وأقر 

 أصحابه على بيع هذه األعيان وشرائها.
نقع مملوكة( احرتازًا مما ال ُيلك كاملاء يف نقع البئر فاملاء يف  الشيخ: الضابط فيما جيوز بيعه )كل عني

البئر ليس مملوكاً لصاحبه حىت صاحب البئر ال ُيلكه و )يباح نفعها( احرتازاً مما ال يباح نفعها  
كالكالب لغري ما سيذكر ويباح أيضاً اقتنائها )من غري ضرورة( احرتازًا مما يباح اقتنائه للضرورة  

ئها إال عند الضرورة وقوله شية والصيد واحلرث هذه أيضاً ال جيوز بيعها ألنه ال يباح اقتناككلب املا
)جيوز بيعها( هذا خرب قوله )كل عني( يعين كل عني متصفة هبذه الصفات جيوز بيعها إذن الشروط 

مثل لذلك  هي أن تكون العني مملوكة مع إابحة النفع وإابحة االقتناء من غري ضرورة يعين أو حاجة مث
 ة هبذه الصفات.مث ذكر األدلة على جواز بيع األعيان اململوكة املتصف

 القارئ: وجيوز بيع دود القز وبزره ألنه منتفع به.
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الشيخ: دود القز هي دودة معروفة تنسج احلرير الطبيعي األصلي فلو نظران إىل الدودة ليس هلا قيمة 
ع هبا يف املآل كذلك أيضاً بزر هذا الدود وهو معروف عند أهل االنتفا لكن هلا مصلحة عظيمة وهي 

الصنف فهو حبات تنمى مث تكون دودة مث خيرج منها القز الذي هو احلرير وقوله )ألنه منتفع به( 



 يعين يف املآل.
 كاهلزارالقارئ: وبيع النحل يف كوارته ومنفردًا عنها إذا رؤاي وعلم قدره وبيع الطري الذي يقصد صوته  

 والبلبل والببغة ألنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه األنعام وجيوز بيع اهلر
الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا يف النحل البد أن يرى ويعلم قدره وهذا فيه صعوبة لكن يقال العلم 

أن  هنا بقدر اإلمكان إذ أن كوننا نعلم بعدد النحالت بعسيبها وما أشبه ذلك فيه صعوبة لكن يكفي
ب على الظن أن مقداره كذا أو مقداره كذا فيصح للحاجة وكذلك الطري الذي يقصد صوته  يغل

 كاهلَِّزار والبلبل والببغة.
 

 القارئ: وجيوز بيع اهلر وسباع البهائم والطري اليت تصلح للصيد.
هلر ألنه ز بيع االشيخ: قوله )جيوز بيع اهلر( هذا إحدى الروايتني عن أمحد والرواية الثانية أنه ال جيو 

ورد فيه حديث عن النيب عليه الصالة والسالم أنه )هنى عن بيع السنور( والسنور هو اهلر وعلله ابن 
رجب رمحه هللا وغريه من أهل العلم أبن اهلر ليس له مثن يف الواقع ألنه من األشياء الدارجة بني الناس 

َي من  نعم لو فهو يشبه احلطب ويشبه املاء يبتذل عادة فال جيوز بيعه أن اهلر أنفرد بشيء معني واشرتم
أجله أبن كان هذا اهلر يصيد الفأر ألن بعض اهلرر يصيد الفأر وكذلك أيضاً يقتل العقرب ويقتل 

َذ هلذا فقد يقال أبنه جائز ألن فيه منفعة مباحة.  الوذق ويقتل الصراصر فإذا اختم
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كالفهد والبازي وحنومها غري الكلب يف إحدى   القارئ: وسباع البهائم والطري اليت تصلح للصيد
أيب موسى فقاال ال جيوز بيعها الروايتني وهي اختيار اخلرقي واألخرى ال جيوز واختارها أبو بكر وابن 

لنجاستها فأشبهت الكلب واألول أصح ألنه حيوان أبيح نفعه واقتنائه من غري وعيد يف جنسه فجاز 
 ه.بعيه كاحلمار وهبذا يبطل ما ذكرا

الشيخ: الصحيح ما ذكره املؤلف ورجحه وهو جواز بيع السباع اليت تصلح للصيد ألن فيها منفعة 
تثين الكلب ألنه ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم )أنه هنى عن بيع الكلب( مباحة إال الكلب واس

يه الوعيد على وهو الذي أراد املؤلف إخراجه بقوله )واقتنائه من غري وعيد يف جنسه( ألن الكلب ف
ما اقتناه بال حاجة وهو أنه ينقص من أجره كل يوم قرياط إذن مجيع السباع الصاحلة للصيد جيوز 

إال الكلب لكن لو أحتاج اإلنسان إىل كلب ووجده عند شخص وأىب هذا الشخص أن يبيعه بيعها 



راء ولكن على أنه فما احلكم؟ هل جيوز ملن احتاجه أن يشرتيه؟ نعم جيوز لكن ال على أنه بيع وش
استنقاذ هلذا الكلب من هذا الرجل فالذي أخذه وأعطى القيمة جيب أن يعتقد أبن هذا ليس بيعاً وال 

شراءًا ألنه لو أعتقد أنه بيع وشراء لكان يف ذلك معصية للرسول عليه الصالة والسالم فهذا الذي 
ننا نقول هلذا الرجل إن مل يكن لك به ابعه وأىب أن يبيعه إال بدراهم هل حتل له هذه الدراهم؟ ال أل

ذا مل يكن لك به حاجة حاجة فالواجب عليك إرساله ألنه ال جيوز اقتناء الكلب إال لألمور الثالثة فإ
فالواجب إرساله وإن كان لك به حاجة فإنه ال جيوز أن أتخذ عن ذلك مثناً ألن الرسول هنى عنه وإال 

د أن أتنازل عن حقي يف هذا الكلب هلذا الرجل نقول هذا حتيل فقد يقول أان ال أخذ مثن لكن أان أري
و حيرتز هبا اإلنسان فإنه جيوز بيعها إال الكلب وهو يف احلقيقة بيع إذن مجيع السباع اليت يصطاد هبا أ

 فهذه قاعدة مفيدة.

(4/129) 

 

ينفع فأشبه طفل  القارئ: وجيوز بيع اجلحش الصغري والفهد الصغري وفرخ البازي ألنه يصري إىل حال
ىل النفع وقال القاضي ال جيوز بيعه العبيد وما ينفع من بيض الطري ملصريه فرخاً فهو كفرخه ألن مآله إ

لعدم نفعه يف احلال قال أمحد أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا حممول على بيعه لإلطافة به واللعب 
أكره بيع لنب اآلدميات فيحتمل التحرمي ألنه  فأما بيعه حلفظ املتاع فيجوز ألنه منتفع به وقال أمحد

 كراهة التنزيه ألنه طاهر منتفع به أشبه لنب الشاة.  مائع خرج من آدمية أشبه العرق وحيتمل
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الشيخ: بيع القرد يقول أمحد أكره بيعه بيع القرد ومن مصطلحات أصحاب اإلمام أمحد أنه إذا قال 
ا القول ابلصحة وهو أنه حيرم ا فيكون بيع القرد حرام وما أجدر هذأكره فيعين به التحرمي وعلى هذ

بيعه ألن القرد يشبه اآلدمي حىت يف الشهوة إذا رأى املرأة اجلميلة حتس أنه حيب أن أيتيها ورمبا فعل 
ذلك فلهذا القول بتحرمي بعيه قول وجيه وفائدة الفرد قليلة املؤلف يقول )حيمي املتاع( لكن لعله 

من عليه أما بيع لنب اآلدميات اإلمام أمحد يقول أكره هو حراميه ألنه قد أيكل املتاع فال حيميه و  أيم
بيع لنب اآلدميات فيحتمل كما قال املؤلف التحرمي وحيتمل الكراهة لكن حىت لو احتمل التحرمي فإنه 

هه ابلعرق فمن أبعد غري ممسّلم ألن لنب اآلدميات مائع ينتفع به فأشبه لنب البهائم األخرى وأما تشبي



بيه ألن العرق له رائحة منتنة وال يتغذَّى به وال ينتفع به أما اللنب فإنه شراب طيب ما يكون من التش
ينتفع به ويتغذَّى به بل إن هللا تعاىل جعل للنب اآلدمية مثناً فقال )فَإِّْن َأْرَضْعَن َلكمْم فَآتموهمنَّ أمجمورَهمنَّ( 

ما قول بعض العلماء إن املعقود عليه الراجح يف ابب اإلجارة هو اللنب وأ واملعقود عليه على القول
عمل املرضعة من محل الصيب وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك فهذا قول بعيد ألن محل هذا الطفل 

وإلقامه الثدي هل هو مقصود لذاته أو لغريه؟ لغريه بال شك وهلذا إذا مل يكن هبا لنب هل ُيكن 
 من أجل أن تضعه على فخذيها وتلقمه الثدي؟ طفله هلذه املرأة اليت ليست هلا لنب لإلنسان أن يعطي

ال فالصواب أنه جيوز بيع لنب اآلدميات لكن كيف ُيكن يبيع لنب اآلدمي؟ ُيكن أبن حتلبه فرمبا تكون 
يشربه امرأة عندها لنب كثري وليس عندها من يشربه فتحلبه يف أواين وتبيعه ويقال هذا لنب اآلدمية و 

 الطفل.
 نب امرأة وأرضعناه الطفل فهل تكون أمّماً له؟السائل: إذا اشرتينا ل
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الشيخ: نعم إذا أرضعناه مخس مرات تكون أماً وهذه املسألة يف احلقيقة التنبه هلا طيب فالبد أن 
خوة للطفل الذي آخرين فيكونوا إ نعرف لنب أيُّ امرأة هو؟ ألنه رمبا تكون املرأة قد أرضعت أطفاالً 

 اشرتي له هذا اللنب وحنن ال نعلم فلذلك البد أن نعلم من أين هذا احلليب من فالنة بنت فالن.
 

 السائل: هل العربة ابلطاسة؟
الشيخ: العربة ابلشربة يعين مثاًل إذا أرضعناه اآلن ولو قليالً مث ترك اللنب مث بعد ساعتني أو ثالث 

 انت طاسة واحدة.رضعة اثنية ولو كأرضعناه فهذه 
 السائل: هل اللنب ملك للمرأة وهل جيوز هلا أن متتنع من اإلرضاع؟

الشيخ: هذا معلوم إذا خرج اللنب فهو ملك هلا وجيوز للمرأة أن متتنع من الرضاع إال لضرورة مثل إذا 
 مل يقبل ثدي غريها وخيف عليه التلف وجب أن ترضع.

نه مملوك منتفع به وخشية هالكه ال ُينع بيعه كاملريض فإن العبد املرتد أل القارئ: فصل وجيوز بيع
 علم املشرتي حاله فال شيء له ألنه رضي بعيبه وإن مل يعلم فله الرد أو األرش قتل أو أسلم كاملعيب.
الشيخ: واضح هذا مثل إنسان أشرتى عبداً مرتدًا واملرتد معروف إن مل يعد لإلسالم وجب قتله فهل 

وز إذا قال قائل إذا قتل ما منفعة املشرتي؟ نقول منفعته أنه رمبا يعتقه ورمبا يكون وز؟ نقول نعم جيجي



له مال فريثه يعين ابلوالء فالبد أن يكون له مصلحة ويقول املؤلف رمحه هللا )خشية هالكه ألنه ابئع  
مرتد فال  فصيل إن علم أبنهكاملريض( بقي أن يقال هل للذي أشرتى املرتد اخليار خيار العيب؟ فيه ت

 خيار له ألنه دخل على بصرية وإن مل يعلم فله اخليار.
القارئ: ويصح بيع العبد اجلاين عمدًا أوخطًأ على النفس أو ما دوهنا ألنه حق تعلق برقبته غري متحتم 

على  فأشبه القتل ابلردة فإن كانت اجلناية موجبة للقصاص فهي كالردة وإن كانت موجبة للمال فهو
رضي ابلتزام ما عليه فإن كان معسراً فللمجين عليه رقبة العبد إن شاء فسخ العقد ورجع السيد ألنه 

 به وإن شاء رجع على البائع ابألرش.
 الشيخ: يعين أرش اجلناية.
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القارئ: وإن كان قاتاًل يف احملاربة فكذلك يف قول بعض أصحابنا ألنه ينتفع به إىل قتله ويعتقه فيجر 
ال يصح بيعه ألنه متحتم القتل فال  صح بيعه كالزَّمِّن وحكمه حكم املرتد وقال القاضيوالء ولده ف

 منفعة فيه فأشبه امليت.
الشيخ: األول أصح وهو أنه يصح بيعه وهذا إذا وصل إليه احلاكم أما إذا اتب قبل القدرة عليه فقد 

 انتفى عنه القتل.
 

 فصل يف رابع مكة
ه أشرتى من صفوان ارهتا روايتان إحدامها جيوز ألن عمر رضي هللا عنالقارئ: ويف بيع رابع مكة وإج

بن أمية دار أبربعة آالف وأشرتى معاوية من حكيم بن حزام دارين مبكة وألهنا أرض حية مل ترد عليها 
صدقة حمرمة فجاز بعيها كغريها والثانية ال جيوز ألهنا فتحت عنوة ومل تقسم بني الغامنني فصارت وقفاً 

تحها عنوة قول النيب صلى هللا عليه وسلم املسلمني فحرم بيعها كسواد العراق والدليل على فعلى 
)إن هللا حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني وإمنا أحلت يل ساعة من هنار( متفق عليه 

نيب صلى هللا وقالت أم هاين اي رسول هللا أين أجرت محوين يل فزعم ابن أم علي أنه قاتلهما فقال ال
لت ابن خطل ومِّْقيس بن صبابة ولو فتحت صلحاً مل جيوز قتل عليه وسلم )قد أجران من أجريت( وقت

 أهلها.



الشيخ: هذه املسألة من املسائل املهمة ألن الناس واقعون فيها بيع رِّابع مكة وإجارهتا أوالً مكة 
 تنقسم إىل قسمني:
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جيوز بيعه وال إجارته كعرفة ومزدلفة ومىن ألن هذه مشاعر فال  قسم حمل مشعر للمسلمني فهذا ال
فال ُيكن ألي إنسان أن يتملك جيوز بعيها وال إجارهتا كاملساجد إذ أن الناس البد أن يكونوا فيها 

فيها ويبيع ويشرتي أو يؤجر وهذا فيما أظن متفق عليه بني العلماء مل خيتلف فيه أحد ألن هذه 
مسلمني فال جيوز ألحد أن يتملكها ال ببيع وال إجارة ولكن إذا كان قد سمّلط مشاعر حمل عبادة لل

ا إال أبجرة فإنه يدفع األجرة واإلمث على اآلخذ عليها من سمّلط ومتلكوها وأبو أن ُيكنوا املسلمني منه
حلقيقة قّلت األجرة أو كثرت وسوف جيد حسابه يوم القيامة حني ال جيد ولياً وال نصريًا ألن هذا يف ا

 مثل من منع مساجد هللا أن يذكر فيها امسه.
فيه العلماء  قسم آخر من مكة ليس مشعراً إذ أن اإلنسان ُيكن أن حيج ويعتمر بدونه فهذا أختلف

 على ثالثة أقوال:
القول األول أهنا كغريها من البالد متلك بيعاً وشراءًا وأتجريًا وهذا هو مذهب الشافعي رمحه هللا 

 الناس اليوم من قدمي الزمان أن بيوت مكة متلك ملكاً اتماً تباع وتؤجر كسائر البلدان.وعليه عمل 
وال إجارهتا وهذا هو املشهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه  والقول الثاين أهنا ال متلك وال جيوز بيعها

 هللا ولكن يقال من استغىن عن بيته فليرتكه بدون أجرة ومن احتاجه فهو أحق.
ثالث اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يقول هي تباع ومتلك وتوقف ولكن ال تؤجر القول ال

تاج إليها وأما امللك فهي متلك وهلذا قال النيب عليه ألن من استغىن عن منفعتها وجب عليه بذهلا حمل
متلك كذلك الصالة والسالم )هل ترك لنا عقيل من دور أو رِّابع( وهذا يدل على أهنا متلك ابإلرث و 

 ابلبيع والشراء
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لكن منفعتها هي اليت نقول لصاحبها إن استغنيت عنها فأبذهلا للحجاج فإن قال أان مستغن عنها 
ل له عذر يف ذلك؟ اجلواب ومادمتم حترمون علي األجرة سأغلقها ألن احلجاج إذا نزلوا أفسدوها فه



ون عليه احلاج فالن بن فالن واملرأة كذلك نعم له عذر ألن بعض احلجاج يدمرون املسكن ويكتب
تكتب امسها وقد أريت حجاج يكتبون أمسائهم على أبواب احلجر ويدمرون املنزل وقول شيخ 

عبد هللا بن الزبري  اإلسالم قول قوي ال شك يف ذلك قال شيخ اإلسالم وكانت بيوت مكة على عهد
نت البيوت مفتوحة من استغىن عن حجرة أو رضي هللا حني كان خليفة على احلجاز مطبقاً للسنة كا

غرفة دخلها احلجاج وسكنوا فيها لكن العمل اآلن على القول أبهنا مملوكة وتباع وتشرتى وترهن 
أبهنا فتحت عنوة عليل جداً  وتؤجر أما التعليل الذي علل املؤلف به ذلك فهو عليل يعين التعليل

دِّ احْلََرامِّ الَّذِّي وإمنا العلة أهنا حرم أيوي الناس إليها من ك ل فج عميق وقد قال هللا تعاىل )َواْلَمْسجِّ
َجَعْلَناهم لِّلنَّاسِّ َسَواًء اْلَعاكِّفم فِّيهِّ( يعين املقيم )َواْلَبادِّ( يعين األفقي وهلذا لو استشاران أحد وقال ماذا 

 مكة أو يف علي أان عندي دراهم أريد أن أشرتي به عقاراً أستغله هل تشريون أن أضعه يفتشريون 
املدينة أو بلد آخر؟ نقول ال تضعه يف مكة وال تساهم يف شركة تستغل ابلتأجري مادمت املسألة ذات 

ة أشرتي خالف بني العلماء ومن العلماء احملققني كابن تيمية رمحه هللا من منع التأجري فأنت يف سع
ء( أم هاينء هذه ما صلتها عقار يف املدينة أو يف مكان آخر حىت تربأ ذمتك ويف )حديث أم هاين

ابلرسول أهنا بنت عمه ألن أابها أبو طالب وقالت له )زعم ابن أمي( تعين علي فهو أخوها الشقيق 
ون ذلك إىل األم  لكن قالت )ابن أمي( ألن العرب جرت عادهتم إذا أرادوا االستعطاف الكامل ينسب

ي( مع أن موسى وهارون أخوان ويف احلديث كقول هارون ملوسى )اَي اْبَن أممَّ ال أَتْخمْذ بِّلِّْحيَ  يتِّ َوال بَِّرْأسِّ
 دليل على جواز أتمني الواحد من املسلمني
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 مبعىن أن من أجار كافرًا فإنه ينفذ إجارته.
القارئ: فصل وال جيوز بيع أرض الشام وسواد العراق وحنومها مما فتح عنوة ألن عمر رضي هللا عنه 

قره يف يد أراببه ابخلراج الذي ضربه يكون أجرة له يف كل عام ومل يمقّدر مدهتا أوقفه على املسلمني و 
لعموم املصلحة فيها وقد أشتهر ذلك يف قصص نقلت عنه وعن أمحد أنه كره بيعها ألنه أيخذ مثن 

الوقف وأجاز شرائها ألنه كاالستنقاذ هلا فجاز كشراء األسري وجتوز إجارهتا ألهنا مستأجرة يف يد 
هبا وإجارة املستأجر جائزة فأما املساكن يف املدائن فيجوز بيعها ألن الصحابة رضي هللا عنهم أراب

اقتطعوا اخلطط يف الكوفة والبصرة يف زمن عمر رضي هللا عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غري نكري 
 فكان إمجاعا.



م غنيمة وذراريهم ونسائهم سيب هلالشيخ: من املعلوم أن املسلمني إذا فتحوا البالد بالد الكفر فأموا
ورجاهلم املقاتلة واملعينون خيري اإلمام فيهم بني أمور أربعة )فَإِّمَّا َمّناً بـَْعدم َوإِّمَّا فَِّداًء( هذا أثنني يعين إما 
ُين عليهم ويطلقهم وإما أن يفيدهم إما مبال وإما أبسري مسلم وإما أن يقتلهم وإما أن يسرتقهم فهذه 

يف هؤالء الرجال املقاتلون أو من يعني على القتال برأي أو حنوه أما األراضي فاألراضي  أربعة أحكام
 خيري اإلمام
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بني قسمها بني الغامنني كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف خيرب وبني وقفها للمسلمني كما فعل 
األموال تكون غنيمة وتقسم أما  عمر يف أرض الشام والعراق إذًا املغنوم يكون على النحو التايل

النساء والذرية فهم سبااي يعين يكونوا أرقاء مبجرد السيب والثالث الرجال املقاتلون أو من يعني على 
القتال خيري اإلمام فيهم بني أمور أربعة القتل أواملن بدون مثن أوالفداء إما مبال وإما أبسري مسلم 

العلماء ماذا يفعل اإلمام من هذه األربعة؟ عندان قاعدة  والرابع االسرتقاق ويف الرابع خالف بني
مهمة كل من خمرّي ملصلحته هو فهو خمري يفعل ما يراه أصلح لنفسه اختيار تشهي وكل من خمرّي لوالية 

فإنه جيب عليه أن يفعل األصلح يعين من خمرّي وهو متصرف لغريه فالواجب أن يفعل ما هو أصلح 
مام خيري فيها بني أمرين إما أن يقسمها بني الغنامني ويقول مثاًل أنت اي فالن إلأما األراضي فقلنا أن ا

لك القطعة هذه وفالن له القطعة هذه إىل أخره وإما أن يقفها فيجعلها وقفاً ويضرب عليها خراجاً 
 يشبه األجرة كل عام يمسّلم من انتفع هبذه األرض كذا وكذا كاألجرة متاماً لكن بقي أن يقال كيف

تقول إهنا أجرة وهي مل حتدد مبدة؟ أجابنا املؤلف رمحه هللا قال للمصلحة فيقال كل من ملك هذه 
األرض بشراء أو هبة أو إرث فعليه خراجها وهذه األراضي الفقهاء يرون أنه ال جيوز بيعها وأما 

ف ال جيوز قاملساكن اليت عمرت واملزارع واألشجار فتباع لكن نفس األرض ما تباع ألهنا وقف والو 
بيعه واملسألة أيضاً فيها خالف ومازال الناس من قدمي الزمان يتبايعون هذه األراضي ألن اخلراج اآلن 

 ال يمسّلم وإذا مل يمسّلم اخلراج فاألنفع البيع حىت يتوسع الناس فيها ويبثون فيها ويعمروهنا
 السائل: قوله يتبايعوها من غري نكري فكان إمجاعاً، ماذا يقصد؟

 شيخ: أي إمجاع عملي مادام ال يوجد أحد منكر والعلماء يروهنا تباع وتشرتى.لا
 السائل: ما األصل يف حترمي بيع املوقوف واخلالف املوجود بني أهل العلم؟
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الشيخ: األدلة موجودة مرصودة يف زاد املعاد يف هدي خري العباد وأان ذكرت دلياًل شرعياً )الَّذِّي 
دليل نظري وهو أن هذا حمل احلج والعمرة للمسلمني وال لِّلنَّاسِّ َسَواًء اْلَعاكِّفم فِّيهِّ َواْلَباد( و َجَعْلَناهم 

ُيكن لإلنسان أن يتحجره لكن ذكران أيضاً رأايً آخر أنه جيوز البيع وهذا غري املشاعر املشاعر ال 
 جيوز مطلقاً.

يف شرائه وقال هو أهون وذلك ألن القارئ: فصل قال أمحد ال أعلم يف بيع املصحف رخصة ورخص 
س وأاب موسى كرهوا بيعه وألنه يشتمل على كالم هللا فيجب صونه عن االبتذال ابن عمر وابن عبا

والشراء أسهل ألنه استنقاذ له فلم يكره كشراء األسري وقال أبو اخلطاب جيوز بيعها مع الكراهة ويف 
ن رواية واحدة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى ع شرائها وإبداهلا روايتان فإن بيعت لكافر مل يصح

املسافرة ابلقرآن إيل أرض العدو خمافة أن تناله أيديهم فلم جيوز متليكهم إايه ومتكينهم منه وألنه ُينع 
 من استدامة ملكه فمنع ابتداء كنكاح املسلمة.

ء من قال ال جيوز بيعه الشيخ: هذه املسألة فيها خالف هل جيوز بيع املصحف أم ال؟ فمن العلما
ر اليت أشار إليها املؤلف رمحه هللا والقول الثاين أنه جيوز بيعه وشرائه ألنه ابتذال له وهلذه اآلاث

 والصحابة كرهوا ذلك
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لسبب وهو وجوب نشر القرآن بني املسلمني واملصاحف يف ذلك الوقت قليلة عثمان رضي هللا عنه  
اع صار اإلنسان اآلفاق وقل من يكتب املصحف فإذا قلنا أنه تب كم كتب من مصحف؟ وبعث إىل

حيتكرها وال يبيعها إال بغايل الثمن وحينئذ حيرموا املسلمني من قراءة القرآن أما يف وقتنا واحلمد هللا 
فاألمر ابلعكس املصاحف كثرية جدًا وإذا أىب أحدًا أن ننتفع مبصحفه إال بشراء وجدان من يبذله 

ال املسلمون يعملون بذلك من أزمنة ذا كان الصواب أن بيعه وشرائه ال أبس به وماز ويبيعه وهل
متطاولة وكنا وحنن صغار نسمع الذي ينادي على املصحف ال يقول من يشرتي املصحف يقول من 

يشرتي البطاعة والبطاعة اجلالد الذي يكون على املصحف وذلك لورع السابقني األولني وسالمة 
عة واشرتيت البطاعة يعين أنين مل أبيع نه إذا قال من يشرتي البطاعة وبعت عليك البطاقلوهبم ظنوا أ

املصحف ولكن الصواب الذي ال شك فيه أنه جائز وأان مل أبيع القرآن ونظري ذلك لو أن إنسان قال 
ع يقرأ عليك القرآن بدراهم قلنا هذا حرام ولو قال أعلمكم القرآن بدراهم جيوز واآلن حينما نبي



بيع أنفسنا ما بعناه لكن نبيع الورق احلرب التعب أما القرآن املصحف لسنا نبيع كالم هللا كالم هللا لو ن
 فال نبيعه ولذلك نرى أنه ال أبس به وال إشكال فيه.

 
 فصل

القارئ: وال جيوز بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام ملا روى جابر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 اخلنزير واألصنام( متفق عليه.قول )إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة و وسلم ي
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الشيخ: هذه األشياء األربعة اخلمر ال جيوز بيعه واخلمر كلما أسكر كما ثبت ذلك عن النيب عليه 
 ن شئت فقل كلما مات بغريالصالة والسالم وامليتة كل ما مات حتف أنفه أو بغري ذكاة شرعية وإ

ذكاة شرعية فيدخل ما مات مبرض ويدخل ما مات خبنق وما أشبه ذلك واخلنزير معروف حيوان 
خبيث واألصنام كذلك يعين كلما أختذ صنماً يعبد من دون هللا فإنه حرام ألن األول خمل ابلعقل 

رار إضرار الثاين عارض وإض والثاين خمل ابلبدن وكذلك الثالث لكن الفرق بني الثاين والثالث أن
الثالث الزم واألصنام خملة ابلدين وممكن أن أنخذ من هذا أن كل ما أخل ابلعقل أو ابلبدن أو ابلدين 

وإن مل يكن من هذه األصناف األربعة فإن بيعه حرام ويف احلديث )إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر( 
هللا عليه وعلى آله وسلم عز وجل وبني رسوله صلى هبذا اللفظ وفيه إشكال أواًل أن اجلمع بني الرب 

ابلواو والثاين أن اخلرب جاء مفردًا مع أن املبتدأ مركب من شيئني فيقتضي أن يكون خربه مثىن أما 
األول فيقال ما كان طريقه التشريع فال أبس أن يمقرن بني هللا وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلواو 

حكم هللا وليس ذلك من ابب الند أو الضد ألن رسول أو حكم به فهو من وجه ذلك أن ما أقره ال
حكم الرسول حكم هلل قال هللا تعاىل )َمْن يمطِّعِّ الرَّسموَل فـََقْد َأطَاَع اَّللََّ( وقال تعاىل )َواَّللَّم َوَرسمولمهم َأَحقُّ 

من ابب عطف  حرم( ويكون الثاين َأْن يـمْرضموهم( وأما الثاين )َحرَّم( فيقال إن َحرَّم خرب لألول )إن هللا
 اجلملة على اجلملة تكون رسوله مبتدأ واخلرب حمذوف أي
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ورسوله حرم وهذا أحسن شيء أو يقال ملا كان حكم هللا ورسوله واحدًا صح أن خيرب عنهما بواحد 
 يدخل من األصل؟ إن قلنا ويستثىن من امليتة ما كان مباحاً فهل يقال إنه مستثىن أو يقال إنه مل

صار من ابب العام املخصوص وإن قلنا ابلثاين صار من ابب العام الذي أريد به اخلصوص ابألول 
وهل احلكم خيتلف أو ال خيتلف؟ احلكم ال خيتلف ألن كل منهما إذا ادعاه مدعي قلنا عليك الدليل 

ي أن العام يراد به اخلصوص قلنا لو أدعى مدعي أن العام قد خص قلنا هات الدليل ولو أدعى مدع
 ات دليل واملهم أنه يستثىن من امليتة امليتة املباحة كميتة السمك.ه

القارئ: وال جيوز بيع ماال نفع فيه كاحلشرات وسباع البهائم والطري اليت ال يصاد هبا وماال يؤكل من 
 الطري وال بيضه ألنه ال نفع فيه فأشبهت اخلنزير.

غري صحيح تعليل عليل ألن اخلنزير حرم الذي ذكر املؤلف تعليل واضح أنه  الشيخ: هذا التعليل
لضرره وخبثه هذه األشياء ال نقول ألنه ليس فيها نفع فأشبهت اخلنزير بل نقول ألن النيب صلى هللا 
عليه وعلى آله وسلم )هنى عن إضاعة املال( وبذل املال فيما ال نفع فيه إضاعة له ال شك فيعلل يف 

ي عنه. يع هذه األشياء أبنه من ابب إضاعةمنع ب  املال وقد هنم
القارئ: وال جيوز بيع احلر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا تعاىل )ثالثة أان خصمهم يوم 

 القيامة ذكر منهم رجالً ابع حرًا فأكل مثنه( متفق عليه.
قال قائل هؤالء قوم جياع ابعوا الشيخ: وهذا ال شك أنه حرام بل هو من كبائر الذنوب فإذا 

الدهم ليأكلوا وينقذوا أنفسهم من اهلالك فهل جيوز أن أشرتي منهم؟ اجلواب ال جيوز هذا حرام أو 
 حىت وإن كانوا ال حييون إال بذلك فليموتوا ألنه ال جيوز أن يباع احلر.

 مملوكة أشبهت احلر.القارئ: وال جيوز بيع ماال ليس مبملوك كاملباحات قبل حيازهتا ألهنا غري 
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يخ: هذا صحيح واملباحات يعين مثالً األعشاب والكمأة وغريها مما جينيه اإلنسان من األرض فإنه الش
له البدوي أشرتي مين كالء  ال يبيعه حىت ُيلكه فلو جاء رجل إىل بدوي وحوله أرض واسعة وقال

 ملكاً له.هذه األرض فإنه ال جيوز ملاذا؟ ألنه ال ُيلك الكالء إال إذا حشه وحازه وقبل ذلك ليس 
 القارئ: وال جيوز بيع الدم وال السرجني النجس ألنه جممع على حترُيه وجناسته أشبه امليتة.

الكبد والطحال ودم القلب جيوز بيعه ألنه الشيخ: هذا التعليل يدل على أن الدم املباح جيوز بيعه ك
اإلنسان إىل دم حقنوا به مباح أما بيع الدم لغري أكله ليحقن يف املريض كما يوجد اآلن إذا احتاج 



دماً فهل جيوز أو ال؟ ظاهر األدلة أنه حرام ال جيوز لكن إذا مل يوجد إال بعوض فهنا يدفع العوض 
آبمث وأما السرجني النجس يعين ما تدفن به األرض عند زرعها  ويكون اآلمث اآلخذ وأما الدافع فليس

ني احلمر وسرجني اآلدمي عذرة اآلدمي ويسمى عند الناس السماد فالنجس ال جيوز بيعه مثل سرج
مع أن القول الراجح أنه جيوز يعين أن يسمد هبا لكن ال جيوز بيعها ألهنا جنسة العني وأما السرجني 

 ن تطهريهاملتنجس فيجوز بيعه أل
 

ممكن فهو كالثوب املتنجس السرجني املتنجس مثل مساد ابل عليه رجل أو ابل عليه محار وأراد 
عه نقول ال أبس بعه ألنه ُيكن تطهريه فهو كالثوب املتجنس وأما قوله رمحه هللا )ألنه إنسان أن يبي

السرجني النجس فليس جممع على حترُيه( فهذا يف الدم صحيح أن الدم حرام ابلنص واإلمجاع وأما 
 جممع على حترُيه أكثر العلماء على جواز السماد ابلسرجني النجس.

يتة ألنه منها ويف حديث جابر )قيل اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة القارئ: وال جيوز بيع شحم امل
 فإنه تدهن هبا اجللود وتطلى هبا السفن ويستصبح هبا الناس فقال ال هو حرام( متفق عليه.
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الشيخ: الصحابة هل سألوا الرسول عليه الصالة والسالم عن هذه املنافع أو عن بيعها؟ هم سألوا 
ألشياء ينتفع هبا أجيوز بيعها أم ال؟ نه ملا حرم عليه الصالة والسالم بيع امليتة قالوا هذه اعن بيعها أل
حرام( هذا هو الصواب يف معىن احلديث وقال بعض أهل العلم )ال( أي  -أي البيع  -قال )ال هو 

ا وال طلي السفن ال تنتفعوا هبا )هو( أي االنتفاع )حرام( وبناءاً على هذا فإنه ال جيوز دهن اجللود هب
ن اجللد إذا دهن ابلدهن صار ليناً ومل يتكسر وطلي وال االستصباح هبا ودهن اجللود معروف أل

السفن هبا أيضاً مفيد ألن اخلشب إذا كان قد روي ابلدهن ال يدخله املاء والثالث االستصباح 
هذه الفتيلة ومادام الدهن  االستصباح جيعلون الشحوم يف إانء ويف اإلانء فتيلة مث يوقدون النار يف

ة مضيئة بدالً عن بداًل عن اللمبات يف وقتنا فكانوا يفعلون هذا فقال )ال ابقياً فإهنا تبقى هذه الفتيل
هو حرام( وعلى تفسريان وهو الصحيح فإنه جيوز أن تدهن هبا اجللود لكن اجللود غري اليت تستعمل 

ه والدهن مل يزل صرت مستعماًل لثوب جنس أو ما يف لبس وحنوه ألنك إذا استعملتها يف لبس وحنو 
تطلى هبا السفن ال أبس ال أبس أن تطلى هبا السفن وال تفسد على الناس ويستصبح أشبه ذلك و 

الناس أيضاً ال أبس ولكن منع العلماء رمحهم هللا من االستصباح هبا يف املساجد ألنه إذا استصبح هبا 



ابجلدران تنجست وهذا املنع مبين على أن النجاسة ال تطهر يف املساجد واثر الدخان منها وعلق 
ابالستحالة أما على قول من يقول إن النجاسة إذا استحالت إىل شيء آخر طهرت فال أبس 

ابالستصباح هبا إال إن خيشى أن تتسرب النجاسة إىل املسجد فهنا متنع من أجل ذلك وهنا ُيكن 
 سرب شيء فإنه يتسرب يف هذا الطشت.التحرز عنها أبن يوضع يف طشت حىت إذا ت
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القارئ: وما جنس من األدهان كالزيت فظاهر املذهب حترمي بيعها قياساً على شحم امليتة لقول رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم )إن هللا إذا حرم شيئاً حرم مثنه( وعنه يباع لكافر ويعلم حباله ألنه يعتقد حله 

شحم امليتة والثانية جيوز ألنه روايتان إحدامها ال جيوز ألنه دهن جنس فأشبه يف جواز االستصباح هبا 
 أمكن االنتفاع هبا من غري ضرر أشبه االنتفاع ابجللد اليابس.

الشيخ: هذه مسائل أوالً ما تنجس من االدهان كالزيت فظاهر املذهب حترمي بيعها قياساً على شحم 
ر طرأت عليه ألن امليتة جنسة بعينها وهذا الدهن أصله طاه امليتة لكن هذا القياس قياس مع الفارق

 النجاسة لكن
 

نقول إن قلنا أبن األدهان املتنجسة ال ُيكن تطهريها فالقول مبنع بيعها واضح ألنه ال ُيكن أن تطهر 
وإذا قلنا أبنه ُيكن أن تطهر فإن بيعها جيوز ألهنا تشبه الثوب النجس والثوب النجس جيوز بيعه 

هلا فإن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يح أنه ُيكن تطهريها أبن تلقى النجاسة وما حو والصح
سئل عن الدهن متوت فيه الفأرة فقال عليه الصالة والسالم أو السمن فقال صلى هللا عليه وسلم 

والصحيح أن  )ألقوها وما حوهلا وكلوا مسنكم( أيضاً يقول رمحه هللا )ويف جواز االستصباح هبا روايتان(
ألننا قلنا إن الصحيح جواز االستصباح ابلنجس فاملتنجس من االستصباح هبا جائز من ابب أوىل 
 ابب أوىل طيب قال أبو اخلطاب.

 السائل: ملاذا جيوز بيع الضبع وهو يفرتس؟
الشيخ: الضبع حالل ليست هلا انب وال يفرتس إال عند الضرورة القصوى يعين ليس من طبعه 

ذا أحد هامجه وهلذا جعلها النيب عليه يقولون ما يفرتس إال عند الضرورة القصوى أو إالعدوان 
 الصالة والسالم من الصيد فأوجب على احملرم إذا قتلها شاة.
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القارئ: ويف جواز االستصباح هبا روايتان إحدامها ال جيوز ألنه دهن جنس فأشبه شحم امليتة والثانية 
د اليابس قال أبو اخلطاب ويتخرج على نتفاع هبا من غري ضرر أشبه االنتفاع ابجللجيوز ألنه أمكن اال

جواز االستصباح هبا جواز بيعها قال القاضي وال تطهر ابلغسل ألنه ال يتأتى فيها العصر ويتخرج أهنا 
بدليل تطهر بصبها يف ماء كثري مث ترتك حىت تطفوا فتأخذ والعصر إمنا يعترب فيما يتأتى العصر فيه 

 ما غري األدهان كاخلل واللنب فال تطهر وجهاً واحدًا.احلجر واألخشاب اختاره أبو اخلطاب فأ
الشيخ: هذه مسألة أختلف فيها العلماء رمحهم هللا املاء سبق أنه يطهر على املذهب فيطهر املاء 

ا أن ينزح منه حىت بواحد من أمور ثالثة إما أن يضاف إليه ماء كثري حىت يزول التغري هذه واحدة وإم
 اآلابر ألن اآلابر كلما نزح منها جتدد املاء وإما أن يزول تغري املاء بنفسه يزول التغري وهذا يكون يف

لكن غري املاء هل ُيكن تطهريه؟ الصحيح أنه ُيكن فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف األدهان 
فإذا  وما حوهلا وكلوا مسنكم( إذاً ُيكن أن تطهر ماذا قال؟ قال يف الفأرة متوت يف السمن قال )ألقوها 

كان ُيكن يف األدهان أن تطهر جاز بيعها ألهنا تكون كالثوب املتنجس الذي إذا غسلته صار طاهراً 
فالصواب أن مجيع املائعات ُيكن أن تطهر حىت اللنب حىت املرق ُيكن أن يطهر ألن احلكم يدور مع 

 و طهور.نجاسة طعمها ورحيها ولوهنا ومل يبقى شيء فهعلته وجودًا وعدماً فإذا زالت ال
القارئ: فصل وال جيوز بيع الكلب وإن كان معلماً ملا رواه أبو مسعود األنصاري إن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم )هنى عن مثن الكلب وقال مثن الكلب خبيث( متفق عليه وال غمرَم على قاتله ألنه ال 

 كلباً يباح اقتنائه وال يباح اقتنائه.قيمة له وقد أساء من قتل  
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الشيخ: إذا بيع الكلب حرام حىت املعلم وأما قول بعض العلماء رمحهم هللا إن النهي عن بيع الكلب 
لذي ال يباح اقتنائه ال يبيعه أحد حممول على الكلب الذي ال يباح اقتنائه فهذا فيه نظر ألن الكلب ا

يه عقد البيع والكلب الذي يباح اقتنائه املعلم ابلصيد أو ابحلرث أو إمنا الذي ُيكن أن يقع عل
ابملاشية وال ُيكن أن حيمل احلديث على شيء اندر ويرتك ما هو كثري فهذا خطأ يف التصرف يف 

اً أم غري معلم ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم األدلة إذًا نقول الكلب ال جيوز بيعه سواء كان معلم
وهل يضمنه من قتله يقول املؤلف أنه )ال يضمنه( ألن هني الشارع عن بيعه يستلزم أال هنى عن بيعه 

قيمة له وما ليس له قيمة فليس مبضمون ولكن هل جيوز قتله؟ اجلواب ال ال جيوز ألنه عدوان على 



حكم املؤلف أبنه مسيء فقال )وقد أساء من قتل كلباً يباح  صاحبه وألنه رمبا يسبب فتنة وهلذا
تنائه( وهل يعزر؟ نعم يعزر ولكن مباذا؟ يعزر على القول الراجح مبا يكون رادعاً له فإن شاء احلاكم اق

قال حيبس وإن شاء قال يضرب يف السوق وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع فاملهم أن له 
 وأمثاله عن العدوان على حق الغري. أن يعزره مبا يردعه

كلب إال لصيد أو حفظ ماشية أو حرث ملا روى أيب هريرة عن النيب صلى هللا   القارئ: وال يباح اقتناء
عليه وسلم أنه قال )من أختذ كلباً إال كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قرياط( 

 متفق عليه وجيوز تربية اجلرو.
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مكروه وقد تكون بفوات  الشيخ: كيف أخذ املؤلف أنه ال يباح؟ ألن العقوبة قد تكون حبصول
ط فهذا ال شك أنه حمبوب وهنا من النوع الثاين فوات احملبوب فكونه ينقص كل يوم من أجره قريا

فوات حمبوب فيكون هذا دليالً على أنه حرام وال جيوز والعجب أن الكفار سبحان هللا العظيم يقتنون 
لشامبو ويطيبوهنا يضعون فيها الطيب الكالب ويعتنون هبا ويغسلوهنا كل يوم ابملنظف والصابون وا

اء أجناس صارت نفوسهم أتلف وعلى كل حال سبحان هللا اخلبيثات للخبيثني ملا كان هؤالء خبث
النجس اخلبيث لكن هل إذا غسلوه وطيبوه ونظفوه هل يطهر؟ ال ألن جناسته عينية فال ُيكن أن 

ي لو سقط يف مملحة وصار ملحاً فهذا يطهر أبدًا إال يف مسألة واحدة على خالف بني العلماء وه
 احلديد لو تضع فيها حديدة الكلب سقط يف مملحة واململحة إذا سقط فيها شيء يكون ملحاً حىت

أتتيها بعد مدة جتدها قطعة ملح فهذا الكلب سقط يف مملحة وصار ملحاً فهل يبقى جنساً أو طاهرًا؟ 
حالت طهرت ألن هذا ما يقال له كلب بل على اخلالف بعض العلماء يقول إن النجاسة إذا است

ى كل حال فإنه ال يباح اقتناء يقال هذا ملح وبعضهم يقول ال مادام أصله جنساً فهو جنس وعل
الكلب مع أنه يوجد من اليهود والنصارى وغريهم من الكفار من يقتين الكالب وهذا ليس بغريب 

مني من صار يقتين الكالب بدون حاجة وصار ألن اخلبيثات للخبيثني لكن املشكل أن فينا حنن املسل
سيارات بعض الناس كلب وراء املرتبة  يفعل هبا ما يفعل هؤالء النصارى حىت قيل يل أنه يوجد يف

 وهذا حرام وال حيل ألنه تشبه هبؤالء الكفرة وقوع فيما حذر منه الرسول عليه
 

لبلد وأحتاج إىل كلب حيرسين وحيرس الصالة والسالم لكن لو قال قائل أان يف قصر انئي بعيد عن ا



اء الكلب حلراسة املاشية والزرع فاإلنسان أهلي أجيوز اقتنائه؟ نقول نعم جيوز اقتنائه ألنه إذا جاز اقتن
 من ابب أوىل وال إشكال يف هذا.

 القارئ: وجيوز تربية اجلرو الصغري لذلك ألنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كاجلحش الصغري.
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الشيخ: التشبيه ابجلحش الصغري غريب ألن اجلحش الصغري يباع حىت أبوه وأمه فهذا قياس مع 
َ من أجل مصلحة مباحة  .الفارق لكن نعم التعليل األول صحيح أنه إمنا رميبِّّ

القارئ: وألنه لو مل يقتين غري املعلم مل ُيكن تعليمه فتعذر اقتناء املعلم وفيه وجه آخر أنه ال جيوز 
 ء ألنه ليس من الثالثة.اقتنا

 الشيخ: ملاذا ليس من الثالثة؟ ألنه صغري ال حيرس املاشية وال احلرث وال يصيد.
يه وجه آخر أنه ال جيوز ألن اقتنائه القارئ: فإن اقتىن كلب الصيد من ال صيد به جاز للحديث وف

 لغري حاجة أشبه من اقتنائه للماشية وال ماشية له.
ب للمعىن ألن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )إال كلب صيد( ليس معناه الشيخ: وهذا الوجه أقر 

ب إال كلب صيد ملن ال يصيد وكلب ماشية أيضاً ليس معناه كلب ماشية ملن ال ماشية عنده فالصوا
أن من ال حيتاجه ال جيوز له أن يقتنيه حىت وإن كان من كالب الصيد املعروفة وإن كان من كالب 

 ب احلرث.املاشية أو كال
 السائل: لو أن احلاكم ضمََّن قاتل الكلب هل نقول أيخذ صاحبه أم يوضع يف بيت املال؟

ا خاف الفتنة وأن صاحبه الشيخ: ال إذا ضمن احلاكم القاتل الكلب فيكون يف بيت املال إال إذ
ال أبس  بدوي ما يعرف يقول هذا الذي قتل كليب البد أقتله هو وهذه قد تقع من بعض البادية فهنا

 أن يعطي صاحبه ما يرضى به.
 السائل: حديث جواز اختاذ )كلب الصيد واملاشية والزرع( كيف يتخذ الكلب إذا مل يشرتى؟

 الصحراء كلباً فعلمه.الشيخ: يتخذ الكلب أبن يكون هو أخذ من 
 السائل: إذا مل يتيسر ذلك؟

أان أصيد به فهو معذور لكن  الشيخ: ورمبا يتيسر فإذا وجدت كلباً عند شخص وقلت أعطين قال
 إذا كان ال يصيد به فيجب عليه أن يبذله لك فإن مل يفعل فلك أن تعطيه شيئاً ويكون هو اآلمث.

 



 الشرع أمر بقتل الكلب؟السائل: كيف نعزر من قتل الكلب مع أن 
 الشيخ: أمر الرسول بقتل الكالب مث هنى عنه إال الكلب األسود.

 
 فصل
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وال جيوز بيع املعدوم ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع القارئ: 
بل بدو صالحها تنبيه على حترمي بيعها الغرر( رواه مسلم وبيع املعدوم بيع غرر وألن حترمي بيع الثمرة ق

ء العيون واآلابر ألنه قبل وجودها فال جيوز بيع الثمرة قبل خلقها وال بيع املاء العد الذي له مادة كما
 بيع ملا يتجدد وهو يف احلال معدوم.

حيقن الشيخ: ماء العد يعين ماء اآلابر فاآلابر يسمى ماءها ماء عد والربك ليس ماءها ماء عد ألهنا 
فيها املاء وقوله )بيع ملا يتجدد وهو معدوم( مثل أنت عندك بئر تِّبِّش ابملاء وتريد أن تبيع املاء وهو 

د يف البئر فهذا ال جيوز ألنه بيع معدوم ألنك بعت ما يتجدد كما لو قلت أبيع عليك ما مل يوجد بع
و معدوم وسيأتينا إن شاء هللا حتمله هذه الشجرة من الثمر فهذا بيع مبا يتجدد وهو غري معلوم بل ه

 أن بيع نقع البئر ال يصح ألن الناس شركاء فيه.
 البيوع )هنى عن بيع الغرر( فمثاًل اللنب يف الضرع ال جيوز واملهم أن حديث أيب هريرة يعترب قاعدة يف

 ألنه غرر واحلمل يف البطن ال جيوز ألنه غرر والسمك يف املاء ال جيوز ألنه غرر وهلم جرا.
 

 فصل
القارئ: وال جيوز بيع ماال يقدر على تسلميه كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء والعبد اآلبق واجلمل 

 العائر واملغصوب يف يد الغاصب حلديث أيب هريرة.الشارد الفرس 
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الشيخ: هنا أحال على حديث أيب هريرة ألنه بيع غرر يقول املؤلف )ال جيوز بيع ماال يقدر على 
ع عليك احلمام نقول ما جيوز تسلميه كالطري يف اهلواء( مثاله إنسان عنده محام يف اهلواء قال سأبي



ض العلماء إن ألفت الرجوع جاز مث إن رجعت فهو على بيعه وإن مل ترجع فله وهو يف اهلواء وقال بع
الفسخ وهذا القول أقرب للصواب ألن اآلن ما فيه ضرر فكثري من الطيور األليفة إذا صار يف 

معلومة أبن كان املشرتي قد راءها الصباح ذهبت تطلب الرزق مث رجعت يف آخر النهار فإذا كانت 
لة عليه ولكنها اآلن غري موجودة يف عمشها وقال أبيعها عليك ليس يف ذلك ابألمس وليست مشك

مانع مث إن رجعت فالبيع حباله وإن مل ترجع فللمشرتي اخليار وأما السمك يف املاء أيضاً فإنه ال جيوز 
 وراً أن يبيع السمك يف املاء إال إذا كان املاء حمص

 
مك فال أبس ألن هذا معلوم مقدور على تسليمه لكنه فيه َكربَِّْكة وكان املاء صافياً حبيث يشاهد الس

نوع من التعب أما إذا كان يريد أن يبيع عليه مسكة تتصل ابحمليط األطلسي فهذا ال جيوز ألهنا هترب 
املشرتي والبائع فال أبس  يف البحر لكن إذا كان يف شيء حمصور واملاء صايف وهي مشاهدة يشاهدها

احلديث هي الغرر وهنا ال غرر لكن صحيح أن فيه نوع مشقة يف إمساكه ألن العلة هو ما جاء يف 
 وهذا ال يضر.

 
 فصل

القارئ: وال جيوز بيع ماال يقدر على تسلميه كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء والعبد اآلبق واجلمل 
 يد الغاصب حلديث أيب هريرة. الشارد والفرس العائر واملغصوب يف
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ث أيب هريرة هو )هنى عن بيع الغرر( لكن املغصوب جيوز أن يباع على الغاصب نفسه الشيخ: حدي
الك كذلك أيضاً إذا بيع لكنه إذا منعه إال يف ببيعه صار حراماً يف حق الغاصب ومباحاً يف حق امل

املغصوب على قادر على أخذه من الغاصب كأن يبيع املغصوب على األمري مثاًل فاألمري يستطيع أن 
يت ابلغاصب وأيخذ املغصوب منه فهنا قد زال الغرر فيجوز فيكون بيع املغصوب ال يصح إال إذا أي

اهلواء سبق لنا أنه إذا ألف الرجوع بيع على غاصبه أو على قادر على أخذه وكذلك أيضاً الطري يف 
ك أيضاً على القول الراجح صح البيع مث إن رجع فالبيع حباله وإن مل يرجع فللمشرتي الفسخ وكذل

 السمك يف املاء قلنا إذا كان يف حميط معلوم يرى من صفاء املاء فإنه ال أبس ببيعه لعدم الغرر.
اء فإنه غرر وألن القصد ابلبيع متليك التصرف وال القارئ: وقال ابن مسعود ال تشرتوا السمك يف امل



اب أو مسكاً يف بركة معدة ُيكن ذلك فيما ال يمقدر على تسليمه فإن ابع طريًا له يف برج مغلق الب
للصيد وكان معروفاً ابلرؤية مقدورًا على تناوله بال تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه فإن أختل بعض 

قادر عليه أو املغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإال ذلك مل جيز وإن ابع اآلبق ل
 فال.
 

 فصل
يف البطن واللنب يف الضرع والبيض يف الدجاج والنواة  القارئ: وال جيوز بيع ما جتهل صفته كاحلمل

اء التمر حلديث أيب هريرة وروى ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع اجملر( واجملر شر 
ما يف األرحام وعن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع املضامني واملالقيح( قال أبو 

 ا يف البطون وهي األجنة واملضامني ما يف أصالب الفحول وما سواه يقاس عليه.عبيد املالقيح م
 

َراب الشيخ: األجنة يتصور بيعها لكن ما يف ظهور الذكور كيف يكون؟ أبن يقول أب يع عليك أول ضِّ
 يقوم به اجلمل فال يصح ألنه إذا مل يصح بيع احلمل فهذا من ابب أوىل ألنه قد يملقح وقد ال يملقح.
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القارئ: وروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى أن يباع صوف على ظهر أو لنب يف ضرع( رواه ابن 
وألنه متصل ابحليوان فلم جيوز  ماجه وعنه يف بيع الصوف على الظهر روايتان إحدامها ال جيوز للخرب
كن تسليمه فجاز بيعه كالزرع إفراده ابلبيع كأعضائه والثانية جيوز بشرط جزه يف احلال ألنه معلوم مم

 يف األرض.
الشيخ: وهذه الرواية أصح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع الغرر( وهذا ليس بغرر إذا  

ر فيه ولكنه يقول املؤلف أنه )جيّز يف احلال( لئال ينمو بعد عقد كان الصوف معلوماً مشاهدًا فال غر 
 أدى إىل جهالة النامي صار املعقود عليه جمهوالً.البيع فيؤدي إىل جهالة النامي وإذا 

السائل: يف بعض البالد بعض الناس عندهم خيول ذكور وخيوهلم جيدة وأيتينا الناس من بالد أخرى 
 طر أن يدفع لصاحب اخليل مبلغاً مث ينزوها له؟لنزو الفرس وصاحب الفرس يض

عسف الفحل هنى عنه النيب عليه الشيخ: هذا سيأتينا وسوف يذكره املؤلف وهو عسف الفحل و 
الصالة والسالم ألنه جمهول حىت لو نزى عليها هل حنن نضمن أن يلقحها؟ لكن لو فمرض أن اخليل 



شياء اليت حيرم بيعها وإذا أمتنع اإلنسان أىب إال ببيع واآلخر مضطر له فيكون من جنس األ
 فللشخص أن يبذل عوضاً ألنه كاالستنقاذ.

 غرر؟السائل: ما معىن ال
 الشيخ: )الغرر( املعىن اجلهالة.

(4/152) 

 

القارئ: فصل وال جيوز بيع األعيان من غري رؤية أو صفة حيصل هبا معرفة املبيع يف ظاهر املذهب 
لتمر فعلى هذا يشرتط رؤية ما حلديث أيب هريرة وألنه جمهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوى يف ا

عر اجلارية وعنه جيوز ألنه عقد معاوضة فأشبه النكاح فعلى هذا هو مقصود ابلبيع كداخل الثوب وش
هل يثبت له خيار الرؤية على روايتني أحدمها ال خيار له ألنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه 

واإلمضاء ألنه روي عن النيب صلى هللا عليه النكاح والثانية يثبت له اخليار عند الرؤية يف الفسخ 
اشرتى ما مل ير فهو ابخليار إذا رأى( ويكون خياره على الفور للحديث وقيل وسلم أنه قال )من 

يتقيد ابجمللس ألنه خيار اثبت مبقتضى العقد فتقيد ابجمللس كخيار اجمللس فإن أختار إمضاء العقد 
وألنه يؤدي إىل الزام العقد يف جمهول الصفة وإن اختار الفسخ قبل الرؤية مل يلزم ألنه تعلق ابلرؤية 

 أنفسخ ألن الفسخ يصح يف جمهول الصفة ويعترب لصحة العقد الرؤية من التعاقدين.
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الشيخ: هذه املسألة البد أن يكون املبيع معلوماً من مثن أو مثمن إما برؤية أبن يراه أمامه والرؤية إما 
انضباطه ابلصفة البد  بيع أو صفة فيما ُيكنمقارنة للعقد وإما سابقة للعقد يف زمن ال يتغري فيه امل

فإن ابع ما مل يراه وما مل يوصف له فالبيع غري صحيح حلديث أيب هريرة )هنى عن بيع الغرر( وألنه 
يؤدي إىل النزاع واخلصومة فوجب أن يكون ابقياً والقول الثاين أنه جيوز أن يبيع أو أن يشرتي ما مل 

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ولكن القول  إذا راءه وهذا اختياريره وما مل يوصف له وله اخليار 
األول أصح أنه ال ُيكن صحة البيع إال إذا كان معلوماً برؤية أو صفة وعلى القول ابلصحة إذا راءه 

ومل يعجبه وفسخ البيع فهل نقول إن النماء احلاصل فيما بني عقد البيع والرؤية يكون للمشرتي كبيع 
البيع ألن انعقاد البيع مربوط ابلرؤية والعلم؟ الظاهر الثاين هلذه العلة و نقول إنه مل ينعقد اخليار أ



وألننا لو قلنا إن النماء يكون للمشرتي ابلصفة لكان يف ذلك حلية على أن اإلنسان يشرتي أشياء مل 
خذ النماء ألنه قد يراها ومل توصف له وصفاً مطابقاً مث إذا مضى مدة وراءه قال أان فسخت البيع وأي

كون النماء كثريًا يف مدة وجيزة وعلى كل حال القول الذي تطمئن إليه النفس أنه البد من العلم إما ي
برؤية والرؤية إما مقارنة وإما سابقة على العقد يف زمن ال يتغري فيه وإما بوصف ينضبط فإذا قال بعت 

البيع يصح بدون رؤية اخلالف إذا قلنا إن  عليك سياريت اليت يف موقف السيارات ماذا يكون؟ على
أو صفة قلنا البيع صحيح مث له اخليار إذا راءها وإذا قلنا أنه ال يصح فإنه ال يصح نقول إما أن 

 تصف السيارة وصفاً منضبطاً وإما أن يراها املشرتي مث يشرتيها.
ؤية اليت هي ترب منهما فتعترب الر القارئ: ويعترب لصحة العقد الرؤية من املتعاقدين مجيعا ألن الرضا مع

 مظنة له منهما مجعيا.
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الشيخ: يعين فلو كان املشرتي راءه والبائع مل يره مل يصح ويتصور هذا يف رجل له سيارة يف بلد آخر 
ن البائع الذي ابع ما مل يره رمبا لو ومل يرى هذه السيارة مث ابعها على إنسان راءها فإنه ال يصح أل

ة أو رمبا ال يبيعها أبدًا إذًا فالبد من الرؤية من البائع واملشرتي فإذا قال راءها ما ابعها هبذه القيم
قائل إذا كان البائع يف بلد واملال املبيع يف بلد آخر وقد راءه املشرتي وأنتم تقولون ال يصح ألن 

كيل يقوم قلنا الطريق أن يوكل أحدًا يف البلد الذي فيه املبيع فيبيع والو البائع ما راءه فما الطريق؟ 
 مقام املوكل.

القارئ: فصل فإن رأاي املبيع مث عقدا بعد ذلك بزمن ال تتغري العني فيه صح يف صحيح املذهب وعنه 
 دمها.ال يصح ألن ما كان شرطاً أعترب وجوده حال العقد كالشهادة يف النكاح ولنا أنه معلوم عن

 الشيخ: قوله )لنا( يعين دليلنا.
 

عندمها أشبه ما لو شاهدا حال العقد أو أشرتى منه دارًا كبرية وهو يف طرفها القارئ: ولنا أنه معلوم 
والشرط العلم وهو مقارن للعقد مث إن وجد املبيع مل يتغري لزم وإن وجده انقصاً فله اخليار ألن ذلك  

إن القول قول املشرتي ألن الثمن يلزمه فال يلزمه إال ما اعرتف به و كالعني وإن اختلفا يف التغري ف
عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا مل يصح ألنه غري معلوم وإن أحتمل األمرين ومل يظهر التغري 

 فالعقد الصحيح ألن األصل سالمته.



ُيكن عودهتا  السائل: يف بعض البالد تكون بعض البيوت مغصوبة ملكتها احلكومة للناس وال
 ألصحاهبا هل جيوز للناس أن يتبايعوهنا فيما بينهم؟
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الشيخ: هذا سؤال مهم يعين بيع املغصوب الذي ال ُيكن رده لصاحبه هل جيوز شرائه؟ اجلواب أما 
حياء إال بعد إذن الدولة وهذا إذا كان بناءًا على نظام نظمته الدولة مثل أن تقول ال أحد ُيلك ابإل

يف خمالفة املرور أو ما أشبه  متلك بدون إذن فال أبس أو كذلك أمخذ منه ماله عقوبًة له كالذي يؤخذ
ذلك من السيارات اليت عند املرور فهذه جيوز شرائها ألهنا لن تعود إىل أصحاهبا وألهنا أخذت حبق 

وإن كان ليس عائدًا إىل أصحابه لكن يشرتيه من يتحمل أما ما كان غصباً حمضاً فالظهار أنه ال جيوز 
ذلك إغراء للدولة الظاملة أن تغصب أموال الناس  وزره وألنه لو اشرتيناه يف هذه احلال لكان يف

 وتبيعها.
 

 فصلٌ 
القارئ: ويصح البيع ابلصفة يف صحيح املذهب إذا ذكر أوصاف السَّلم ألنه ملا عدمت املشاهدة 

اء صفاته كالسلم وإذا وجده على الصفة لزم العقد وإن وجده على خالفها فله للمبيع وجب استقص
غري فالقول قول املشرتي ملا ذكرانه وعنه ال يصح البيع ابلصفة ألنه ال ُيكن الفسخ فإن اختلفا يف الت

استقصائها واملذهب األول ألنه مبيع معلوم ابلصفة فصح بيعه كاملمسلم فيه وبيع األعمى وشراؤه 
صفة كبيع املصري هبا فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة املبيع بذوق أو شم صح بيعه وإال مل يصح ابل

 هول يف حقه.ألنه جم
 الشيخ: معرفته بذوق مثل العسل طيب ومعرفته ابلشم مثل الطيب.

 
 فصلٌ 

القارئ: وال جيوز بيع عبد من عبيد وال شاة من قطيع وال ثوب من أثواب وال أحد هذين العبدين 
 ألنه غرر فيدخل يف اخلرب وألنه خيتلف فيفضي إىل التنازع.
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يقول البائع لقطيع الغنم للمشرتي خذ ما شئت مبائة رايل أو مبائتني الشيخ: اعتاد الناس اليوم أن 
ألن البائع أعلى سعر عنده هو رايل فظاهر كالم املؤلف أن ذلك ال جيوز والصحيح أنه جائز وذلك 

مائة رايل وإذا كان أعلى سعر مائة رايل يف أطيب شاة عنده فإنه ال غرر واملشرتي له اخليار أيخذ 
ء أو أعلى شيء فإن أخذ أردأ شيء فإنه قد رضي بذلك وإن أخذ أعلى شيء فإن مثالم أردأ شي

القطيع أمامك خذ منه ما شئت البائع قد رضي بذلك والصواب أن مثل هذا جائز أن يقول هذا 
 مبائة رايل مثاًل وهو يعرف أن أعلى سعرًا هلذا القطيع مائة رايل.

ن دن أو رَكَوة ألن أجزائه ال ختتلف فال يفضي إىل القارئ: وجيوز بيع قفيز من صمربة ورطل زيت م
كانت عشرة أجربة   التنازع فإن ابع جريباً من ضيعة يعلمان جرابهنا صح وكان املبيع مشاعاً منها فإن
 فاملبيع عشرها وإن مل يعلما جرابهنا مل يصح ألنه ال يمعلم قدره منها فيكون جمهوال.
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قال بعتك َجريباً من هذه األرض فإنه يصح وإن مل يعلم مقدار جرابنه  الشيخ: الصحيح أنه يصح إذا
لة الباقي فيقال وأي شيء لكن هم يعللون ذلك يقول ألن اجلريب معلوم من جمهول فيؤدي إىل جها

يضر أان اشرتيت منك مثاًل مائة مرت من هذه األرض أي فليس هناك مانع فال غرر وال ظلم وال 
دد مكان القطعة اليت يريدها وذلك ألن أمكنة القطع ختتلف فالقريب من جهالة لكن البد أن حنم 

ذا كاان حددان فقلنا مثاًل مائة الشارع ليس كالبعيد والذي له جهتان ليس كالذي ليس له إال جهة فإ
مرت من اجلهة الفالنية على الشارع الفالين فال أبس وكذلك سبق أن ذكران صورة يستعملها الناس 

إذا كان عنده قطيع من غنم وجاءه مشرتي وقال له خذ ما تريد من هذا القطيع مبائة رايل اليوم وهي 
أن أيخذها والصحيح أهنا جائزة ألن البائع مطمئن أنه املذهب ال جيوز ألهنا مل تتعني الشاة اليت يريد 

ى املشرتي وال ال ُيكن أن يكون يف هذا القطيع ما يزيد على مائة واملشرتي له اخليار فال ضرر ال عل
على البائع وحنن لدينا قاعدة من الشرع )هنى عن بيع الغرر( وكما ذكران فيما سبق أن مدار 

ياء وهي الغرر والظلم والراب فإذا انتفت هذه فالصور ال حصر هلا وكنوان املعامالت احملرمة يف ثالثة أش
اخللق مث إذا حرمنا ما تدعو نضيق على عباد هللا بدون دليل من عند هللا ورسوله هو جناية على 

الضرورة إليه من معامالت الناس بدون دليل معناه أننا سلَّطناهم على ارتكاب احملرم مع التهاون ألهنم 
لون فإذا قلت هذا حرام ولكن جيد نفسه مضطرًا إليه سوف يفعل ولو كان حراماً لكن إذا سيفع



 أحسن.التمست ما يكون به احلل فهذا ال شك أنه خري للناس و 
 

 فصلٌ 
القارئ: وماال ختتلف أجزائه كصرب الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه ألهنا تزيل اجلهالة لتساوي 

 مجيعه فاكتفي ببعضه كأساسات احليطان. أجزائه وألنه تتعذر رؤية
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عام الشيخ: ال شك أن ماال ختتلف أجزائه جيوز رؤية أعاله ودليل ذلك من السنة حديث صاحب الط
عامه فأدخل النيب الذي مر به النيب صلى هللا عليه وسلم يف السوق وكان صاحب طعام يعرض ط

صلى هللا عليه وسلم يده فيه فإذا أسفله مبلول فقال )ما هذا؟ قال أصابته السماء اي رسول هللا قال 
إانء يسعه  هال جعلته فوق( فهذا يدل على أن مثل ذلك ال أبس به وال ُيكن أن تنظر كل مترة من

 لذي ذكره املؤلف رمحه هللا.عشرين كيلو مثاًل فجاز ألن أجزائه ال ختتلف للدليل والتعليل ا
 القارئ: وما تشق رؤيته كالذي مأكوله يف جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك.

 الشيخ: ما مأكوله يف جوفه مثل الرومان وكذلك أيضاً الربتقال واملوز مأكوله يف جوفه.
 ال ختلف أجزائه كصرب الطعام وزق الزيت.القارئ: وما

 الشيخ: صرب الطعام يعين الكومة.
لقارئ: يكتفى برؤية بعضه ألهنا تزيل اجلهالة لتساوي أجزائه وألنه تتعذر رؤية مجيعه فأكتفي ببعضه  ا

كأساسات احليطان وما تشق رؤيته كالذي مأكوله يف جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك، وكذلك 
ملشتد يف ان وطي اآلابر وشبهها وجيوز بيع الباقالء واجلوز واللوز يف قشرته واحلب اأساسات احليط

سنبله ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع احلب حىت يشتد فمفهومه جواز بيع املشتد وألنه 
مستور مبا خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله يف جوفه وألن قشره األعلى من مصلحته ألنه حيفظ 

ؤية مجيعه يشرتط رؤية طوبته وادخار احلب يف سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه كسلت وأرز وماال تشق ر ر 
 مجيعه على ما أسلفناه.

 
 السائل: قوله )وجيوز بيع قفيز من صربة( ما معناه؟

الشيخ: القفيز نوع من املكيال والصربة الكومة من الطعام مثاله إنسان عنده صربة من الطعام وقال 



وهذا معىن قفيز من ع عليك عشرة كيلو من هذه الصربة ووزن الصربة مائة كيلو فالبيع جائز جائز أبي
صرب فإذا كان ال يمدرى كم مقدارها هل هي مائة كيلو أو أكثر أو أقل فباع عليك عشرة كيلو منها 

 فاملؤلف يرى أن ذلك ال جيوز والصحيح أنه جيوز.
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 ن ابع جريباً من ضيعة(؟السائل: ما معىن قوله )فإ
 الشيخ: الضيعة البستان الضيعة البستان واجلريب مسافة مساحة معلومة من األرض.

 يره مث رأه وصلح له فهل ُيضي البيع أم ال؟ السائل: إذا وقع العقد على ما مل
 الشيخ: املذهب ال جيوز والصحيح أنه جيوز وله اخليار إذا رأه.

 
 فصل

ذه الصربة صح وإن مل يعرف قدرها ألن ابن عمر قال )كنا نبتاع الطعام من القارئ: إذا قال بعتك ه
يه وألن غرر ذلك منتفي ابملشاهدة الركبان جزافاً على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( متفق عل

فأكتفي هبا وإن ابعه نصفها أو ثلثها أو جزءًا منها مشاعاً صح ألن من عرف شيئاً عرف جزئه وإن 
كها كل قفيز بدرهم صح ألن املبيع معلوم ابملشاهدة والثمن معلوم إلشارته إىل ما يعلم مبلغه قال بعت

فجاز كما لو ابعه مراحبة لكل عشرة درهم ولو قال بعتك جبهة ال تتعلق ابملتعاقدين وهو كيل الصربة 
ألنه ابعه بعض هذه الصربة مل يصح ألن البعض جمهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم مل يصح 

 بعضها.
الشيخ: كالم املؤلف يف هذه املسألة ضعيف فإذا قال البائع بعتك منها كل قفيز بكذا فال أبس 

القفزان والثمن مقدر ابلقفزان أما إذا قال بعتكها كل قفيز بكذا فال يصح وأيخذ املشرتي ما أراد من 
ربة كل قفيز بدرهم فاملؤلف يقول ألن البيع وقع على كل الصربة فإذا قال البائع بعتك من هذه الص

أنه ال يصح ألنه ال يدري ماذا أيخذ املشرتي قد أيخذ عشرة أقفزة وقد أيخذ مائة قفيز وقد ال أيخذ 
احدة فهو جمهول وهذه املسألة نظري ما قلنا فيما إذا قال البائع للمشرتي خذ من هذا القطيع ما إال و 

وكذلك إذا قال البائع للمشرتي بعتك من هذه الصربة   شئت مبائة رايل وقلنا إن الصواب جواز ذلك
 كل قفيز بدرهم فال أبس ألن البائع معتمد على أنه لو أيخذها كلها لكان أحب إليه.

(4/160) 



 

القارئ: ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزًا مل يصح ألن الزائد جمهول فإن قال على أن أزيدك قفيزاً 
لى أن أزيدك قفيزًا من هذه أو بعتكها وقفيزًا من هذه وإن قال ع من هذه األخرى صح ألن معناه

أنقصك قفيزًا مل يصح ألنه ال يدري أيزيده أم ينقصه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك 
قفيزًا من هذه األخرى ومها يعلمان قدر قفزاهنا صح ألهنما إذا علماها عشرة فمعناه بعتك كل قفيز 

 الثمن ألنه يصري قفيزاً إن مل يعلما قدرها مل يصح جلهالة وعشٍر بدرهم و 
 

وشيئاً ال يعلمان قدره بدرهم جلهلهما بكمية قفزاهنا وكذلك إن قال على أنقصك قفيزا وإن جعال 
 للقفيز الزائد مثناً مفردا صح يف احلالني.

 
 فصل

من الغنم ملا ذكرانه يف  القارئ: ويكتفى ابلرؤية فيما ال تتساوى أجزائه كاألرض والثوب والقطيع
 فيه حنو من مسائلها.الصربة و 

الشيخ: قوله رمحه هللا )ويكتفى ابلرؤية( لو قال والبد من الرؤية لكان أصح ألن القول ويكتفى 
ابلرؤية معناه وبغريها أيضاً وأن الرؤية كافية عما سواها وليس كذلك بل املراد أنه البد من الرؤية فيما 

 تتساوى أجزائها ألن فيها السهل واحلزم ىت يكون اإلنسان على علم فاألرض الال تستوي أجزائه ح
والوادي واجلبل وفيها أيضاً ما كان على الطريق القائم وما كان على غري طريق فتختلف أجزائها 
وكذلك الثياب ختتلف ففيها الطويل والقصري واألبيض واألمحر وما أشبه ذلك واألمحر إذا كان 

 فيها اختالف كثري. أن حيرم لبسه أو يكره والغنم كذلكخالصاً فإما 
القارئ: ولو قال بعتك من الدار من هاهنا إىل هاهنا جاز ألنه معلوم وإن قال عشرة أذرع ابتدئها من 

 هاهنا مل يصح ألنه ال يدري إىل أين ينتهي.
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سان جار لك وقال أان أحتاج الشيخ: هكذا قال املؤلف رمحه هللا والصواب أنه يصح ولنفرض أن إن
ر متام عشرة أذرع كل من بيتك أو من حوشك مثالً عشرة أذرع فقال البائع ال أبس خذ من اجلدا

ذراع أبلف رايل فليس هناك جهالة يف املبيع خصوصاً إذا كانت املسافة اليت سيمأخذ منها العشرة 



ذرع فكأننا أخذان العمشر فليست هناك معلومة فمثاًل قدران أن احلوش مائة ذراع وأخذان منه عشرة أ
 بيع الغرر ألنه معلوم. جهالة أبدًا فالصواب أن ذلك جائز وال يدخل هذا يف النهي عن

 القارئ: ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دراك مل تصح نص عليه لذلك.
أبن  الشيخ: الصواب أنه يصح فإذا قال بعتك نصف داري مما يلي دارك صح ألنه ُيكن أن يعلم

 يذرع فيمعرف.
 القارئ: وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إىل هاهنا صح ألنه معلوم.

ليس املراد ابلثوب املخيط بل املراد ابلثوب قطعة القماش أما الثوب املخيط فإنه ال ُيكن أن  الشيخ:
ّزء.  جيم

 
ضرر واألول أصح ألن القارئ: وقال القاضي إن كان ينقصه القطع مل يصح لعجزه عن التسليم إال ب

 صف حيوان.التسليم ممكن والضرر ال ُينع الصحة إذا التزمه كما لو ابعه نصف مشاعاً أو ن
الشيخ: يعين لو ابعه نصف مشاعاً وطالب املشرتي أن يقسم فإنه يقسم أو ابعه نصف حيوان 

 وطالب املشرتي أن يذبح ويعطيه نصفه فعل ذلك.
 

 فصلٌ 
ع معرفة الثمن ألنه أحد العوضني فيشرتط العلم به كاملبيع ورأس مال القارئ: ويشرتط لصحة املبي

 السلم.
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الشيخ: الفقهاء رمحهم هللا يستعملون القياس دائماً فيما ُيكن فيه استعمال النص فهنا لو قال 
 عليه وسلم )أنه هنى يشرتط لصحة البيع معرفة الثمن ألن جهله غرر وقد ثبت عن النيب صلى هللا

عن بيع الغرر( كانت ثبوت العلم ابلثمن ابلنص وهذا أوىل ونقول هذا ال اعرتاضاً على الفقهاء ألن 
الفقهاء رمحهم هللا يريدون من طالب العلم أن يكون عنده قدرة على إحلاق األشياء بنظائرها لكين 

ه ابلدليل النظري ليل األثري أوىل مث نلحقأقول من حيث االستعمال ال شك أننا إذا اعتمدان على الد
ألن الدليل األثري يوجب لإلنسان منافع كثرية منها الرجوع إىل األصل وهو الدليل من الكتاب 

والسنة ومنها الطمأنينة ألن اإلنسان يطمئن ويرى أن له حجة عند هللا عز وجل إذا عمل هبذا ومنها 



منازع ويقول ال أوافق على  ملت القياس فرمبا ينازعكأنه ال ُيكن ألحد أن يعارض ألنك إذا استع
القياس ومنها حمبة هللا ورسوله ألنك تشعر أبنك اتبع للكتاب والسنة وهذا يؤدي إىل حمبتك هلل 

ورسوله ألن هللا شرع لك هذا وألن الرسول شرع لك هذا فتزداد حمبتك هلل ورسوله فلذلك أوصيكم 
 جتدوا ماء فتيمموا أي اذهبوا إىل من الكتاب والسنة وإذا ملابالعتماد ما استطعتم على النصوص 

القياس وهذا هو الذي ضر كثريًا من العلماء رمحهم هللا أهنم رجعوا إىل القياس فتناقضوا يف كثري من 
املسائل وهلذا يسمون أهل الرأي ألهنم ال تكاد جتد يف مؤلفاهتم االعتماد على األدلة وعكسهم 

قاً ولكنهم متناقضون ألهنم أحياانً يرجعون إيل القياس وعلى  يلتفتوا إيل املعقول إطالالظاهرية الذين مل 
كل حال ليس هذا موطن حبث هذه املسألة والقصد أنه مىت ما وجد النص فال يمعدل به شيء 

واستعمال النص يف هذه املسألة سهل جدًا )هنى عن بيع الغرر( والثمن إذا كان جمهوالً فهو غرر 
 ا.وانتهين

 
من مطلق يف موضع فيه نقد معني انصرف إليه وإن مل يكن فيه نقد معني مل يصح القارئ: وإن ابعه بث

 جلهالته.
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الشيخ: هذه املسالة ال تقع يف الوقت احلاضر فيما أعلم يعين أن يكون يف بلد ما نقدان متساواين 
دراهم تبٌع لبلد تبع السعودية و ويستعملهم الناس على السواء فهنا إذا قدران أن هناك دراهم مثاًل 

آخر وهي رائجة يف البلد على السواء وقلت بعتك بدرهم ال يصح ألنه ال يدري أي الدرمهني 
 املقصود لكن إذا كان من املعروف أن الرائج واألكثر هو الدرهم الفالين صح وحيمل املطلق عليه.

أحدمها أو مبا ينقطع به  يعلمان ذلك أو القارئ: وإن ابعه سلعة برقمها أو مبا ابع به فالن ومها ال
 السعر مل يصح ألنه جمهول.
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الشيخ: هذه املسألة مما اختلف فيها العلماء إذا قال الزبون للتجار بكم هذه السلعة قال التاجر 
ي أيضاً ال يعرف يقول املؤلف أنه مكتوٌب عليها الثمن فرمبا يكون التاجر ال يعرف عنها شيئاً واملشرت 



واحلقيقة أن هذا أوىل ابلصحة مما إذا قدره البائع ألن املقدََّر هنا مقدَّر إما من قَِّبل  ال يصح البيع
الدولة وإما من قَِّبل الشركة فهو مقدر بثمن يشرتك فيه الناس كلهم فالصواب أنه إذا ابعها برقمها 

الثمن واملشرتي  تعيني البائع الثمن وذلك ألن البائع قد يزيد يففالبيع صحيح وأنه أوىل ابلصحة من 
ال يدري واملسألة الثانية إذا قال بعتك مبا ابع به فالن يقول املؤلف ال يصح وظاهر كالم املؤلف أنه 
ال فرق بني أن يكون فالن من العمداء املعتمدين يف السوق أو غريهم من الناس والصواب أنه يصح 

عمدة عند الناس ألنه يعرف ممن عرف يف السوق واعتمد ألن بعض التجار يكون  إذا كان فالن
األمثان ويقدر األشياء أبمثاهنا والناس ينتابونه ويشرتون منه كثريًا فإذا قلت أان ال أعرف السلع وال 

أعرف مثنها لكن اذهب واسأل فالن فالذي يبيع به فهي لك به يقول املؤلف أنه ال يصح والصواب 
ينتابونه وأن أسعاره معتربة أما لو قال اذهب  يصح إذا كان فالن ممن عرف أبنه عمدة وأن الناس أنه

إىل فالن وأسأله هذا ما يصح ألننا ال ندري ماذا يقدرها به فالن وفالن هذا ليس معروفاً بني الناس 
ا ينقطع به وليس عمدة يف البيع والشراء أما إذا كان عمدة فالصواب أنه يصح وقول املؤلف )مب

ي اذهب وأعرض هذه السلعة يف السوق واندي عليها ابملزايدة السعر( يعين إذا قال البائع للمشرت 
فإذا وقفت على سعر ما فهي لك به يقول املؤلف ال يصح لكن نقول هنا أُيا أشد غرراً وجهالة أن 

ئع للمشرتي اذهب وأعطها يقول هي مبائة ورمبا ال يدري البائع واملشرتي عن الثمن أو إذا قال البا
قطع السعر فهي لك أيهما أقرب إىل موافقة احلقيقة يف الثمن؟ اجلواب الثاين من ينادي عليها فإذا أن

 بال شك وحينئذ نقول إذا ابعه مبا ينقطع به السعر
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فالصواب أن ذلك جائز إذا قال قائل رمبا تكون األشياء رخصة والبائع يظنها ابقية على سعرها 
سعر الناس إال إذا أراد الغش ل حال ولن يبيع أبكثر من األول فيندم البائع؟ نقول البائع ابئع على ك

 واخلداع وإال فالناس يف السوق ومل ُينعوا من املزايدة
 

كذلك ابلعكس لو أن املشرتي ظن أهنا رخيصة ولكن األسعار زادت وزاد فيها الناس حىت رََبت 
ي أبي مثن ألنه يريد أن فاملشرتي حينئذ سوف يندم ألنه زاد عليه السعر فنقول هو أي املشرتي شار 

دفع حاجته فإذا كان كذلك فإن البائع مل يزد عليه عما يف السوق حىت لو ذهب إىل السوق ومل جيد ي
إال هبذا الثمن فالصواب أنه جائز لكن يف مثل هذه احلالة نقول تطييباً للقلوب وإزالًة للضغائن يقول 



كذلك ابلنسبة ئت خذها وإن شئت أتركها و البائع للمشرتي إذا أنقطع السعر فأنت ابخليار إن ش
للبائع يقول املشرتي للبائع إذا أنقطع السعر فأنت أيضاً ابخليار فحينئذ حيصل املقصود للطرفني 

 ويكون كل واحد منهما وعد اآلخر أبخذها.
 القارئ: وإن قال بعتك أبلف درهم ذهباً وفضة مل يصح ألنه مل يبني القدر من كل واحد منهما.

إذا كان سعر الذهب والفضة واحدًا وقال بعتك مبائة ذهباً وفضة  : هذه املسألة فيها تفصيلالشيخ
حنمل الكالم اآلن على املناصفة ألنه قال ذهب وفضة فالعدل أن جنعلهما مخسني من الداننري 
ومخسني من من الدراهم والسعر معروف وهو مخسني دينار يعين مخسمائة درهم فيكون الثمن 

ذهب فهذا ليس فيه جهالة يف الواقع أما إذا كان سعر الذهب ومخسني درمهاً لكن نصفها مخسمائة 
خيتلف كما هو املعهود اآلن فهنا ال يصح أن يقول بعتك مبائة ذهباً وفضة ألن هذا فيه جهالة عظيمة 

 قد يقدر أن قيمة الدينار عشرة فإذا هو بعشرين أو يقدر عشرة فإذا هو خبمسة.
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ارئ: وإن ابعه بعشرة نقدا أو خبمسة عشرا نسيئة أو بعشرة صححا أو بعشرين مكسرة مل يصح مل الق
يح وألنه مل يعقد على مثن يصح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيعتني يف بيعة( حديث صح

 بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين.
شيء بعشرة نقدًا ويسميها مقلدوا الناس بعضهم الشيخ: والصواب الصحة إذا قال بعتك هذا ال

ببعضاً يسموهنا كاشاً وال أدري كلمة كاش هل هي لغة عربية أو أجنبية وعلى كل حال أقول استعمال  
استعمال كلمة كاش ألهنا هي لغة الفقهاء وهي اللغة العربية وكوننا جناري الناس  كلمة نقد أحسن من

معىن نقد فحينئذ نقول له كاش ويكون ذلك ترمجة والرتمجة جائزة ال ينبغي إال إذا قال العامي ما 
وعلى كل حال إذا قال بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة فقال املشرتي قبلت يقول 

لف أنه ال يصح ويفسر هذا أبنه بيعتني يف بيعة والصحيح أنه ال ينطبق عليه احلديث إطالقاً وال املؤ 
ريَّ بينهما فال يوجد بيعتان يف بيعة فالبائع يقول يدل عليه احلديث أل ن هذا بيعة واحدة بثمنني خمم

فرقا إال وقد عمنيِّّ بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة وأخذ املشرتي العشرة فليس هناك جهالة فهما مل يت
الثمن ولو قال البائع بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة فأخذه املشرتي بعشرين نسيئة ذهب فليس يف 

 ذلك شيء ولو قال البائع خذه بعشرة نقدًا ولك إىل
 



الغد ويف الليل جاء املشرتي ابلعشرة فإنه يصح على القول الراجح وإذا مضى اليومان لزمه بعشرين 
ريَّ بينهما. فالصواب أنه  صحيح وأنه ال يدخل يف بيعتني يف بيعة وأن هذا بيعة واحدة بثمنني خمم

 على قوله يف اإلجارة وقيل معىن )بيعتني يف بيعة( أن يقول بعتك هذا القارئ: ويتخرج أنه يصح بناءاً 
 مبائة على أن تبيعين دارك أبلف أو على أن تصرفها يل بذهب وأاّيً ما كان فهو غري صحيح.
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الشيخ: هذه املسألة فيها خالف إذا قال بعتك بييت هذا بشرط أن تبيعين بيتك يقول املؤلف ال جيوز 
ألنك تقول بعت عليك بشرط أن  يعتان يف بيعة وهذا أقرب من األول أن يكون بيعتني يف بيعةألنه ب

تبيع عليَّ فهااتن بيعتان يف بيعة ولكن الصحيح أنه جائز إال إذا كان حيلة على الراب أبن قال أقرضك 
أيضاً إذا تضمن  مثاًل عشرين ألفاً بشرط أن تبيع عليَّ دارك هذا ال جيوز ألنه قرض جرا نفعاً وكذلك

صناعة جديدة على أن تبيع علي ذهبك املصنوع صناعة  راب مثل أن يقول أبيع عليك ذهباً مصنوعاً 
قدُية وبينهما اختالف يف امليزان فهذا أيضاً ال يصح ألن فيه راب فضل فالصواب أن اشرتاط عقد يف 

ال يدخالن يف معىن بيعتني يف بيعة فما عقد جائز ما مل يتضمن حمرماً من راب أو جهالة إذاً كال املعنيني 
(؟ نقول فسرها الرسول عليه الصالة والسالم وليس لنا أن نتجاوز ما فسره ألنه هي )بيعتان يف بيعة

هو املتكلم هو الذي هنى عن بيعتني يف بيعة وهو الذي فسرها لنا فقال )من ابع بيعتني يف بيعة فله 
 ين أنقصهما أو )الراب( يعين إما أن أيخذ ابلناقص وال يكونأوكسهما أو الراب( وقوله )أوكسهما( يع

عليه شيء فهو حالل أو الراب فالرسول عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث بنّي وفّصل أن بيعتني 
يف بيعة إما أن أيخذ أبنقصهما فيكون حالاًل وإما أن أيخذ أبكثرمها فيكون راب فال نتعداه وكيف 

ه منك بثمانني ييت مبائة ألف إيل سنة فهذه بيعة اتمة مث رجعت إليك فأخذتيكون ذلك؟ أن أبيعك ب
نقدًا وأعطيتك مثانني فهذه بيعة فهااتن بيعتان األوىل والثانية وقوله )يف بيعه( أي يف مبيع فيحمل قوله 

ول فهو )يف بيعه( أن معناه يف مبيع فاملبيع اآلن واحد وورد عليه عقدان أول واثن فإن أخذ البائع ابأل
ضيحاً للمثال بعتك هذا البيت مبائة ألف رايل ملدة الراب وإن أخذ ابلثاين فهو أوكسهما وليس براب وتو 

سنة مث أخذته منك بثمانني ألفاً نقدًا وأعطيتك مثانني فاآلن أعطيتك مثانني ويف ذمتك يل مائة ألف 
 فهذا راب وحقيقة األمر أن
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انني مبائة فإن قلت اشرتيته منك بثمانني وال شيء يل عندك فهنا أخذت هذا البيع يراد به إعطاء مث
أبوكسهما وليس يف ذلك شيء عليه نقول إن البيعتني يف بيعة املنهي عنهما مها مسألة العينة كما 

 يف بيعة فله فسرها بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وكما هو صريح احلديث )من ابع بيعتني
 الراب(.أوكسهما أو 

 
السائل: يقولون يف نفس احلديث أن الذي يقول بع هذا بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة أنه ابع 

 العشرة والسلعة هذه ال جتاوز مثنها عشرة دراهم فعشرة دراهم هذه ابعها بعشرين كأنه أراب؟
لكن لو  وقلت اجعلها مؤجلة بعشرين الشيخ: أنت مل تبع العشرة ألنك ما أخذهتا بعشرة مث عدت

أخذت بعشرة مث أنقطع اخليار مث بعد ذلك رجعت وقلت أان أخذهتا منك بعشرة ظناً مين أين أدركت 
اليوم عشرة لكن مل أدرك اجعلها عشرين إىل سنة فهذا حرام ألنه أستقر عليك الثمن بعشرة فال جيوز 

تم بني مثنني صل أان ما أخذهتا بعشرة أأن جتعله عشرين يف مقابل اآلجل لكن نقول من األ ان خمريِّّ
وأخذت ابلعشرة ومسائل اخلالف جيب على اإلنسان أن يتحرى فيها الدقة فال أيخذ الشيء مسّلماً  
كما مر علينا يف مسائل كثرية يف البيع كالبيع مبا يبيع الناس والبيع ابلرقم البيع والبيع كما يبيع فالن 

يصح وإذا أتملت وجدت أهنا أوىل ابلصحة من ه املسائل يقول املؤلف ال املشهور املعتمد فكل هذ
 الثمن املقطوع من جانب البائع.

القارئ: وإن ابع بثمن معني تعني ألنه عوض فتعني ابلتعيني كاملبيع فعلى هذا إن وجده مغصوابً بطل 
يع وعن أمحد أن الثمن ال العقد وإن وجده معيباً فرده أنفسخ العقد لرد املعقود عليه فأشبه رد املب

 تعني إال ابلقبض فتنعكس هذه األحكام.ي
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الشيخ: الثمن يتعني ابلتعيني كما يتعني املبيع فإذا قلت مثالً لشخص أعطين ابلعشرة هذه اليت يدي 
ا ألن العقد وقع عليها بعينها فالنقد دفاتر مثاًل فاآلن الورقة اليت بيدي تتعني وال أستطيع أن أبدهل

ني املبيع وهذه الرواية هي املذهب وهي الصحيحة وقيل أن الثمن ال يتعني يتعني ابلتعيني كما يتع
ابلتعيني وأن للمشرتي الذي عني الثمن أن يبدله ويغريه ألن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة 

 طت الورقة النقدية فأخذها وأعطاه ورقة أخرى ال يهتم هبذا ألنمثاًل ال يـمَراد أعياهنا وال يهتم إذا سق



الثمن واحد فلذلك أختلف العلماء هل تتعني ابلتعيني أوال وهذا فيما إذا كان الثمن نقدًا يعين دراهم 
أو فضة أما إذا كان الثمن عيناً فال شك أنه يتعني ابلتعيني رواية واحدة مثل أن أقول اشرتيت 

وهلذا نقول الفرق بني  سيارة فهنا الثمن سيارة ويف عني فتتعني بذاهتا وال إشكال فيهسيارتك هبذه ال
الثمن واملثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن هذه القاعدة ما دخلت عليه الباء فهو الثمن مثالً 

هم اشرتيت منك سيارة هبذه السيارة فالثمن هنا السيارة الثانية ولو قلت اشرتيت منك العشرة درا
ي دخلت عليه الباء فكل ما دخلت اليت بيدك هبذا الكتاب فالكتاب هنا هو الثمن وألنه هو الذ

عليه الباء فهو الثمن ويتعني الثمن ابلتعيني كما يتعني املثمن وهذا كالم املؤلف رمحه هللا، مث قال 
غصوابً بطل العقد املؤلف )فعلى هذا إن وجده مغصوابً بطل العقد( يعين إن وجد الثمن الذي عينه م

وابً يعين أن املشرتي غصب هذا الثمن مثالً غصب ألنه وقع على ماال ُيلكه املشرتي ومعىن مغص
عشرة رايالت وجاء هبا إيل وأشرتى هبا مين حاجة وعينها عند العقد فتبني أهنا مغصوبة يقول املؤلف 

 اً فرده أنفسخ العقد( يعين إنيبطل البيع ألن املشرتي ال ُيلكها مث قال املؤلف )وإن وجده معيب
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لثمن معيباً فمثاًل وجد الورقة النقدية مزيفة أو مشققة مث ردها فإنه ينفسخ العقد وجد البائع أن هذا ا
نعكس األحكام( معناه إذا قلنا أن الثمن مث قال املؤلف )وعن أمحد أن الثمن ال يتعني إال ابلقبض فت

مت البيع ال يتعني ابلتعني فقال املشرتي للبائع اشرتيت منك هذا الكتاب هبذه الدراهم اليت بيدي مث 
وأخذ البائع الثمن وتبني أن الثمن مغصوب أو مسروق فالعقد على هذا القول صحيح ويلزم املشرتي 

من عنده وكذلك إذا وجد البائع بعد إن استلم الثمن  بعوضه يعين أبن يعطي البائع عشرة أخرى
 املعني وجده معيباً مث رده للمشرتي فإنه ال يبطل ويلزم املشرتي بدله.

وإن ابعه بثمن يف الذمة مل يتعني فإذا قبضه فوجده مغصوابً مل يبطل العقد وإن رده مل ينفسخ  القارئ:
 ألن الثمن يف الذمة.

ة( ال يلزم أن يكون مؤجاًل فإذا قلت اشرتيت منك كتاابً بعشرة رايالت الشيخ: قوله )بثمن يف الذم
وأعطيتك إايها فهذا مثن يف الذمة  والرايالت معي يف جييب وبعد أن مت البيع أخرجت من جييب عشرة

ألن العشرة اليت يف جييب عند العقد مل تعني فتكون يف الذمة فال يلزم من كلمة الذمة أن يكون الثمن 
 .مؤجالً 

 



 فصل
القارئ: وال جيوز بيع املالمسة واملنابذة ملا روى أبو سعيد اخلدري أن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى 

واملنابذة( واملنابذة أن يقول إذا نبذة إيلَّ هذا الثوب فقد وجب البيع واملالمسة عن بيعتني املالمسة 
ى نبذ الثوب وملسه فقد علقه على شرط أن ُيسه بيده وال ينشره متفق عليه وألنه إذا علق البيع عل

 وهو غري جائز.
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ليس فيها مالمسة من اجلانبني الشيخ: املالمسة واملنابذة ثبت النهي عنها وكما ذكر املؤلف مثاهلا 
ذا ال يصح ألن فيه غرر فاللمس من جانب واحد أبن يقول أيُّ ثوب تلمسه فهو عليك بكذا فه

وجهالة فرمبا يلمس ثوابً يساوي مائة أو ثوابً يساوي عشرة فهو جمهول وبناءًا على ذلك لو كانت 
فإذا قال قائل احلديث عام؟ قلنا  الثياب مستوية القيمة ال خيتلف أحدها عن اآلخر فإن ذلك جائز

غرر( يدل مبفهومه على أن كل بيع ال إن السنة يفسر بعضها بعضاً وحديث أيب هريرة )هنى عن بيع ال
غرر فيه فهو جائز فيحمل النهي عن املالمسة عن مالمسة فيها غرر، ولو أننا أبقينا كل نص على 

نعم وأما املنابذة فمثاهلا لو قال أيُّ ثوب  عمومه لتناقضت السنة بل خيص عموم السنة مبا خيصها
أي ترمي به عليَّ فال يصح ألنه رمبا يرمي عليه ثوابً  تنبذه عليَّ فهو مبائة فهذا ال يصح ومعىن تنبذه

يساوي مخسة رايالت أو عشرة وهو يريده مبائة ورمبا خيطئ فريمي عليه ثوابً يساوي مائتني ففيه جهالة 
دكاكني يقولون كل شيء بثالثة رايالت هل هو من هذا النوع؟ ال ألنه ال لكن جند اآلن يف بعض ال
كثر من ثالثة رايالت كأهنم يقولون كل الذي يف الدكان ال يوجد شيء ُيكن أن جيد ما يساوي أ

 يساوي أكثر من ثالثة رايالت فال توجد جهالة واإلنسان خيتار ما شاء
 

ع للمشرتي مثاًل أدخل يف قطيع الغنم وخذ منه ما شئت ويشبه هذا ما ذكرانه من قبل أن يقول البائ
تزيد الواحدة عن مائة رايل فهذا ال أبس به لعدم وجود  مبائة رايل والبائع يدري أنه ال ُيكن أن

 اجلهالة.
 القارئ: وإذا ابعه قبل نشره فقد ابعه جمهوال فيكون غررا.

ه أبس مادام الشرط معلوماً مثل أن الشيخ: هذا صحيح وأما مسألة تعليق البيع ابلشرط فليس ب



ألب فقال رضيت فالبيع صحيح يقول بعت عليك سياريت بعشرة آالف إن رضي أيب مث ذهب إىل ا
 ألن هذا ليس براب وال ظلم وال غرر.
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القارئ: وال جيوز بيع احلصاة ملا روى أبو هريرة )أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع احلصاة( 
لك بكذا وقيل هو أن يقول  مسلم وهو أن يقول ارمِّ هذه احلصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو رواه

 بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه احلصاة إذا رميتها بكذا وكذا وكالمها غري صحيح ألنه غرر.
الشيخ: بيع احلصاة سواء فمسر هبذا أو هذا فهو بيع جمهول مثل أن يكون دكان فيه أنواع من 

بضاعة تقع عليها احلصاة فهو بكذا  بضائع فقال البائع للمشرتي ارمِّ حصاة على هذه البضائع أيال
فهذا ال جيوز ألنه جمهول لكليهما أما البائع فظاهر ألنه ال يدري ماذا يصوب املشرتي احلصاة إليه 

ه إذًا هو جمهول وأما املشرتي فقد خيطئ أحياانً يرمي اإلنسان احلصاة يريد هدفاً معني مث تصيب غري 
غرر وكذلك أيضاً احلصاة من الضيعة الضيعة مثل البستان أو هلذا وهلذا فلذلك هني عنه ملا فيه من ال

األرض أو ما أشبه ذلك قال البائع للمشرتي خذ احلصاة هذه وارمها واملدى الذي تصل إليه فهو 
نه رجل قوي وأنه إذا رمى عليك بكذا فال جيوز ألنه غرر حىت لو كان املشرتي يعرف من نفسه أ

 فال يصح ألنه وإن كان هذا ظنه بنفسه لكن رمبا ختلل يده عند الرمي احلصاة ستبلغ ثالمثائة مرت مثالً 
أو رمبا يقابلها ريح شديدة تردها عما أراد أو أي سبب من األسباب ففيه جهالة فهو للبائع قطعاً 

أن حيدد مدى ما تصل إليه احلصاة إذا رمى هبا جمهول وللمشرتي الغالب أنه جمهول ألنه ال يستطيع 
شياء اليت جاء هبا احلديث كلها يف احلقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة وهو أن النيب وكل هذه األ

 صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع الغرر(.
 هذه السائل: شخص أراد شراء شيء مبائة درهم مثالً مث تذكر أن معه صرف يف جيبه بعد أن عني

 طى البائع من الصرف الذي يف جيبه؟الدراهم فردها مرة أخرى بعد إن أستلم املبيع مث أع
الشيخ: هذا ينبين على الروايتني إن قلنا إهنا تتعني ابلتعيني فإنه ال ُيلك أن يبدهلا وإن قلنا ال تتعني 

 ملك ذلك.

(4/173) 

 



لصاحبه سأرمي هذه احلجر فإذا بلغ احملل السائل: إذا كان الثمن بعد الرمي يعين يقول املشرتي 
 الفالين أبيعه مثاًل مبائة.

عد الرمي لكن ال أحد يفعل هذا إال أنه فيه خبل ألنه كيف الشيخ: هذا ما يف مانع إذا كان العقد ب
 سيجعل احلصاة هي اليت تعني ما يريد.

ت الكرتون جيب أن السائل: يف بعض البضائع تكون مغلفة حمطوطة يف كيس أو كرتون وإذا فتح
 تدفع قيمتها ويكون اسم البضاعة مكتوب ابخلارج؟

 أرجعتها. الشيخ: لو تغريت عما كتب عليها يف الكرتون
 السائل: بعض الكتب جتيء مغلفة ما ندري ما اسم الكتاب أو املادة اليت فيه؟

ف مثاًل أنه  الشيخ: ال هذا ما يصلح إذا صرت ما تدري ماذا يوجد يف الكتاب لكن البد أن تعر 
 كتاب سبل السالم شرح بلوغ املرام ومغلف فهذا إذا اختلف فلك رده ألنه عني.

ع حبل احلبلة ملا روى ابن عمر قال )هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع حبل القارئ: وال جيوز بي
إىل أن يلد محل  احلبلة( متفق عليه، قال أبو عبيد هو بيع ما يلد محل الناقة وقيل هو بيع السلعة مبثن

ثمن إىل أجل الناقة وكالمها ال جيوز ألنه على التفسري األول بيع معدوم جمهول وعلى الثاين بيع الثاين ب
 جمهول.
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الشيخ: هذا واضح بيع حبل احلبلة له تفسريان األول أن يبيعه ولد محل هذه الناقة فهذا ال جيوز ألنه 
قة قد متوت وقد حتيا وقد تلد اثنني أو تلد قد تلد مجالً وألن النا معدوم وجمهول قد تلد انقة وقد ال

ثالثة فاملهم أنه ال جيوز ألنه جمهول معدوم أو قال بعتك هذا بثمن إىل أن يلد محل الناقة فهذا أيضاً 
ال جيوز ألننا ال ندري مىت تلد فهو أشد جهالة وكذلك لو قال إىل أن تلد الناقة فال جيوز ألن الثمن 

النزاع واالختالف أما لو قال اشرتيت منك هذا الثوب إىل ميسرة  جل أبجل جمهول وهذا يؤدي إىلمؤ 
حىت يرزقين هللا فإنه جيوز ألن قوله حىت يرزقين هللا إمنا هو أتكيد إذ أنه ال يلزمه أن يسلم الثمن إال 

ن لثمن إال إذا رزقه هللا فيكو إذا رزقه هللا مادام البائع يعلم أنه فقري فإن مقتضى العقد أال يطالبه اب
هذا الشرط أتكيدًا وهلذا قالت عائشة )اي رسول هللا إن فالن َقدِّم له بـَزٌّ من الشام فلو بعثت إليه 

فاشرتيت منه ثوبني إىل ميسرة( فأرسل إليه النيب عليه الصالة والسالم ولكنه مل يقبل وامتنع أن يبيعه 
 له.ألنه يريد أن أيخذ الثمن ويرجع إىل أه



 البيع على شرط مستقبل كمجيء املطر وقدوم زيد وطلوع الشمس ألنه غرر.القارئ: وال جيوز تعليق 
 

الشيخ: الصواب يف هذا التفصيل إذا علق البيع على شرط مستقبل فإن كان معلوماً فال أبس وإن  
وم زيد غري كان جمهواًل فال واملؤلف مثَّل أبمثلة يقول كمجيء املطر وهذا غري معلوم وكذلك قد

لشمس فهو معلوم وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فال أبس ألنه معلوم معلوم أما طلوع ا
والتعليق ال يؤدي إىل اجلهالة فإذا قال قائل ماذا تقولون لو تلف املبيع فيما بني هذا العقد وبني 

فيبقى يف يد  طلوع الشمس؟ نقول لو تلف فإنه على ضمان البائع ألن العقد معلق بطلوع الشمس
 ال يلزمه الضمان.املشرتي أمانة 

 القارئ: وألنه عقد معاوضة فلم جيوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
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الشيخ: هنا قاس شيئاً خمتلف فيه على خمتلف فيه فالنكاح من قال أنه ال يصح إذا كان معلقاً فهو 
خلصمني على حكم األصل القياس اتفاق ا قياس على قياس خمتلف فيه وهذا ال ينفع ألن من شرط

وهذا له أمثلة عند الفقهاء رمحهم هللا منها مثاًل قالوا ال جيوز رمي اجلمرات حبصى قد رممي به كما ال 
جيوز استعمال املاء إذا استعمل يف طهارة واجبة فاملذهب إذا استعمل املاء يف طهارة واجبة فإنه 

ا فإنه ال يصح الرمي قياساً على ما إذا توضأ مى حبصاة رممي هبيكون طاهر غري مطهر فيقولون إذا رَ 
مباء قد توضئ به فنقول حنن ال نسلم ابألصل الذي قستم عليه وإذا مل نسلم ابألصل مل نسلم 

ابملقيس ولذلك كان الصحيح أنه جيوز لإلنسان أن يرمي اجلمرات حبصاة رمي هبا ألهنا حصاة وقد 
ا القول لزم من قولكم أن يكفي احلجاج حصاة واحدة؟ نه إذا قلتم هبذأورد بعض العلماء على هذا أ

نقول حنن ملتزمون دع احلاج أيخذ احلصاة ويرميها سبعة مرات عن نفسه وجيئ آخر نفسه كذلك 
واحلجاج مليونني مثاًل لكن هذا إلزام أبشياء ال ُيكن أن تكون ولكن حنن نلتزم وماذا يضر وعلى كل 

قياس يشرتط فيه ثبوت األصل عند اخلصم الذي تريد أن حتتج داً ونقول إن الحال هذا جاء استطرا
 عليه أما فإذا أنكر األصل فكيف تقيس عليه ما هو فرعه.

 
 فصل



القارئ: وال جيوز بيع العنب والعصري ملن يتخذه مخرا وال السالح ألهل احلرب أو ملن يقاتل به يف 
 املعصية فلم جيوز كإجياره داره لبيع اخلمر.ألنه معونة على الفتنة وال األقداح ملن يشرب فيها اخلمر 
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( أما )فلم  الشيخ: لو قال ألنه معونة على املعصية وقد قال هللا تعاىل )َوال تـََعاَونموا َعَلى اأْلِّمثِّ َواْلعمْدَوانِّ
اجب إذا وجد جود النص وهذا تقصري يف االستدالل فالو جيز كإجيار داره( فعدل إىل القياس مع و 

النص أال نعدل عنه وأن نستدل به وعلى كل حال كل شيء علمت أنه يراد به فعل حمرم فال جيوز 
لك بيعه فإن قلت أان ال أدري؟ قلنا ما الذي يغلب على ظنك ألنه أحياانً ال يدري اإلنسان مائة 

ة َحرمَم عليك البيع هذا الرجل إمنا اشرتى هذا الشيء للمعصيابملائة فنقول إذا غلب على ظنك أن 
 فإن ترددت فاألصل احلل وإن غلب على ظنك أنه اشرتاها ملباح فهو حالل.

 
القارئ: وال جيوز بيع العبد املسلم لكافر ألنه ُينع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه  

 كالنكاح.
ذا ابع العبد على  ن يعتق عليه أي يعتق على الكافر فإنه إالشيخ: استثىن بعض العلماء من ذلك م

كافر يعتق عليه ابلشراء فال أبس ألن هذا من مصلحة العبد والذي يعتق عليه ابلشراء هو إما أنه ذو 
رحم منه وإما أنه قد علق عتقه مبلكه إايه على القول جبواز تعليق العتق ابمللك ومثال األول أن تبيع 

بعته عليه فبمجرد ما يقول قبلت يعتق  مسلماً والعبد أخ هلذا الكافر فهنا إذاشخص كافر عبدًا 
وحينئذ ال ضرر على العبد بل يف بيعه فائدة وهي عتقه ومثال الثاين أن يقول الكافر إن اشرتيت فالانً 

 فهو حر فهنا جيوز بيعه عليه ألنه مبجرد شرائه يعتق عليه.
إزالة ملكه عنه ألن يف تركه موروثه مث انتقل إليه ابإلرث أجرب على القارئ: فإن أسلم يف يده أو يف يد 

يف ملكه صغارا فإن ابعه أو وهبه ملسلم أو أعتقه جاز وإن كاتبه ففيه وجهان أحدمها جيوز ألنه يصري  
 كاخلارج عن ملكه يف التصرفات والثاين ال جيوز ألنه يزيل امللك فلم يقبل كالتزويج.
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رمبا يعجز الرقيق عن الوفاء وحينئذ يعود إىل الشيخ: وهذا هو الصحيح أن املكاتبة ال تكفي ألنه 
أن تزيل ملكك عنه فوراً إما ببيع أو الرق فال فائدة منها فالصواب إذا قال أان أكاتبه قلنا ال بل جيب 

 هبة أو غريمها.
القارئ: وإن ابتاع الكافر مسلماً يعتق عليه ابلشراء ففيه روايتان أحدمها ال يصح ألنه عقد ُيلك به 

والثانية جيوز ألن ملكه يزول حال ثبوته فال حيصل به صغار وإن حصل فقد حصل له من املسلم 
رق حلظة وإن قال الكافر ملسلم أعتق عبدك عين وعليَّ مثنه ففيه الكمال ابحلرية فوق ما حلقه ب

 وجهان بناءًا على ما ذكرانه ألنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع يف عتقه.
)ألنه يـمَقدَّر بيعه( والعبارة غري واضحة وعلى كل حال كما قلنا إذا قال أعتق  الشيخ: العبارة عندي

لم لعبده املسلم أنت حر عن فالن الكافر فهذا ال يضره شيئاً وليس عبدك عين وعليَّ مثنه فقال املس
 فيه صغار بل فيه مصلحة.

 
 فصل

بلوغ ملا روى أبو أيوب عن النيب صلى القارئ: وال جيوز أن يـمَفرَّق يف البيع بني ذوي رحم حمرم قبل ال
أحبته يوم القيامة( حديث  هللا عليه وسلم أنه قال )من فـَرََّق بني والدة وولدها فرق هللا بينه وبني

حسن وعن علي رضي هللا عنه قال وهب يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالمني أخوين فبعت 
ا فعل غالمك( فأخربته فقال )رده رده( رواه الرتمذي أحدمها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )م

أم كرهته نص عليه ألنه فيه وقال حديث حسن، فإن فرق بينهما فالبيع ابطل رضيت األم ذلك 
إسقاطاً حلق الولد وهل جيوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه روايتان أحدمها ال جيوز لعموم اخلرب والثانية 

أتى أاب بكر الصديق رضي هللا عنه ابمرأة وأبنتها يف غزوة فنفله أبو بكر جيوز ألن سلمة بن األكوع 
يه وسلم من سلمة فوهبها له رواه مسلم وهذا تفريق وألن النيب ابنتها مث استوهبها النيب صلى هللا عل

 صلى هللا عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسريين فأمسك مارية ووهب أختها حلسان بن اثبت.
 

 فصل
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القارئ: وال جيوز أن يبيع عيناً ال ُيلكها ليمضي ويشرتيها ويسلمها ملا روى حكيم بن حزام أنه قال 
ليس عندي فأمضي إىل السوق لنيب صلى هللا عليه وسلم إن الرجل أييت يل يلتمس من البيع ما 

حديث صحيح وألنه فأشرتيه مث أبيعه منه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )ال تبع ما ليس عندك( 
 بيع ماال يقدر على تسلميه أشبه بيع الطري يف اهلواء.

الشيخ: هذه املسألة وهي بيع ماال ُيلك تنقسم إىل قسمني األول أن يبيع عليه عيناً معينة مث يذهب 
ويشرتيها فهذه ال إشكال يف حترُيها ألنه ال يقدر على ذلك مثل أن أييت إنسان ويقول أان قد 

فالن فقال له البائع اشرتاه مين وهو الُيلكه فاشرتاه منه مث ذهب البائع الذي الُيلك  أعجبتين دار
ال فيه لكن الدار واشرتاها من صاحبها فهذا ال يصح ألنه وقع العقد على ما الُيلك وهذا ال إشك

إذا ابع عليه موصوفاً أبن قال بعين السلعة الفالنية وهي ليست عنده لكن البائع أضمر أنه 
شرتيها مثل أن أييت إليه املشرتي يقول أان أريد منك صحيح البخاري وهو ليس عند البائع فباعه سي

أنه ال جيوز ألنه ابع عليه وذهب البائع واشرتاه من املكتبة وأعطاه املشرتي فهذا ظاهر حديث حكيم 
ن التمر أو حنوه ما مل ُيلك ولكن هذا يشكل عليه مسألة السَّلم فالسَّلم كان الصحابة يبيع اإلنسا

 وأيخذ الدراهم ولكنه مؤجل فيقول البائع للمشرتي

(4/179) 

 

أعطين ألف رايل أبلف كيلو متر مثاًل بعد ستة أشهر فهذا جائز وهو السَّلم الذي كان الصحابة 
قال إن السَّلم مؤجل وهذا حال يفعلونه وهنا املمْسَلم إليه ابع ما ليس يف ملكه وبعض العلماء فرق و 

سَّلم احلال ال يصح وهذا واضح إذا قلنا أبن السَّلم احلال ال يصح لكن على القول أبن السََّلم وال
يصح ولو حااًل يبقى اإلشكال وخَتلُّصاً من هذا كله أن نقول عِّْدهم وال تبيع عليه وال تعقد معه بل قل 

ا ال أبس به وال حرج فيه اًل وإذا أتيت به عقدان البيع فهذأان آيت لك بصحيح البخاري بعد العصر مث
لكن املشكل أن يعقد البيع ألنه قد يعجز عنه فرمبا يقول أان أبيع عليك البخاري بكذا ظناً منه أنه 

لمه مث إذا ذهب إىل املكتبة قال صاحب املكتبة انتهى ما عندان شيء وحينئذ يبقى إشكال  سوف حيمَصِّّ
ع ما ليس عنده( فصار بيع ما ليس عنده له النيب صلى هللا عليه وسلم )عن بي ونزاع فلهذا هنى

صوراتن األوىل أن يبيع شيئاً معيناً وهذا ال إشكال يف منعه وأنه غري جائز ألنه ليس ملكاً وليس قادراً 
يشرتيه عليه إذ قد ُيتنع مالكه من البيع والثانية أن يبيع عليه موصوفاً يف الذمة ليس عنده ويذهب و 

حزام واحلديث يقول )ال تبع ما ليس عندك( ووجه النهي يف هذا  فهذا هو ظاهر حديث حكيم بن



ليس ألنه ابع ما ال ُيلك ذلك ألنه ابع شيئاً يف ذمته لكن احلكمة من النهي أنه قد يظن أنه قادر 
 على إحضاره مث ال يستطيع فيحصل الغرر والتغرير والنزاع واخلصومة.

تان أحدمها ال يصح لذلك والثانية يصح ويقف على ابع مال غريه بغري إذنه ففيه روايالقارئ: فإن 
إجازة املالك فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل ملا روى عروة بن اجلعد البارقي أن النيب صلى هللا عليه 

أتيت وسلم أعطاه دينارا ليشرتي به شاة فاشرتى به شاتني مث ابع إحدامها بدينار يف الطريق قال ف
لدينار وابلشاة فأخربته فقال )ابرك هللا لك يف صفقة ُيينك( رواه اإلمام النيب صلى هللا عليه وسلم اب

 أمحد واألثرم وألنه عقد له جميز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية.
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الشيخ: هذه املسألة يسميها العلماء تصرف الفضويل يعين أن تبيع ملك غريك فاملشهور من املذهب 
ه ال يصح ألنك لست مالكاً ه وحىت لو كنت تعلم أنه يرغب أن يبيعها فإنأنه ال يصح حىت لو أذن ل

وال وكياًل والقول الثاين أنه يصح ويقف على إجازة املالك ودليله كما ذكر املؤلف فإن عروة بن اجلعد 
رضي هللا عنه اشرتى وابع أشرتى شاتني وقد ومكَِّل أن يشرتي شاة واحدة وابع شاة بعد أن دخلت 

نيب عليه الصالة والسالم ومل يقل رد البيع سول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأجازه الملك الر 
فدل ذلك على أن تصرف الفضويل إذا وافق صاحبه فإنه ينفذ وهذا القول هو الراجح لكن املشكل 
إذا أىب واملشرتي قد أشرتى على أن امللك ملك من ابع عليه وحينئذ يقع شقاق ونزاع فماذا نصنع؟ 

ملك فالن فال عذر للمشرتي ألنه دخل على بصرية  نقول إذا كان الذي ابع قد آذن املشرتي أبنه
وإن مل يؤذنه فإن هذا الذي تصرف تصرفاً فضولياً يغرم ما فات على املشرتي ألن املشرتي قد يفوته 

 بعض الشيء والذي نرى يف هذه املسألة
 

أنت لناس لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنه ال جيوز لإلنسان أن يتسرع يف بيع أمالك ا
له مبثل األخ وأنه حريص على بيع ملكه وبعته له فإن هذا ال أبس به مثال ذلك تعلم أن صاحبك 
يريد بيع سيارته وأنه يرغب رغبة أكيدة فجاء إنسان واشرتها منك وبعتها عليه مث أخربت صاحبك 

اليقني أن ال أبس أن تمقدم على بيعها ألنك تعلم علم  فقال جزاك هللا خريًا أان أرغب هذا فهذا
 صاحبك سريضى بذلك.

(4/181) 



 

القارئ: وإن اشرتى بعني مال غريه شيئاً بغري إذنه فهو كبيعه فإن أشرتى له شيئاً بغري إذنه بثمن يف 
جازة ال يف مال غري ويقف على إ ذمته مث نقد مثنه من مال الغري صح الشراء ألنه تصرف يف ذمته

املشرتي له ألنه قصد الشراء له فإن أجازه لزمه وإن مل جيزه لزم من اشرتاه ألنه ال يلزمه ما مل أيذن فيه 
والبيع صحيح ويلزم املشرتي فإن ابع مال غريه وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه يف غيبته فإن 

 أعلم. فال يتعني كونه إذان وهللاالسكوت ليس إبذن فإنه حمتمل كغري اإلذن 
الشيخ: ولو قيل يف هذه املسألة إذا ابع لغريه وهو حاضر وسكت فإنه يمنظر إىل قرائن األحوال ألنه 
رمبا يبيع ماال لغريه وهو حاضر ويسكت ألن هذا الغري ال حيب أن يبيعه على شخص ما إما الحرتامه 

ليه أنه يهبه إايه مثل أن عقد بيع أو ألنه قد يعتب عله وتعظيمه إايه فال حيب أن يقع بينه وبينه 
يكون قريباً له جداً وخيشى إن ابشر البيع أن صاحبه يعتب عليه أبن يقول ملاذا مل يعطين إايه جماانً 
فينبغي أن يقال يف هذه املسألة إذا ابع ماله وهو حاضر وسكت إن دلت القرينة على أنه راضي 

أن يتكلم أو يكون غافاًل أو ما أشبه ذلك  قد يكون حاضرًا وال يستطيعفالبيع صحيح وإال فال ألنه 
وهذا كله بناءًا على عدم جواز تصرف الفضويل أما على القول أبنه جيوز فاملسألة واضحة أنه إذا 

 أجاز ولو كان ساكتاً فإنه يصح.
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 ابب بيع النجشي والتلقي وبيع احلاضر لباد
 وبيعه على بيع غريه والعينة

ا الركبان مة ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ال تلقو القارئ: وهي بيوع حمر 
وال يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد( متفق عليه ومعىن النجش أن يزيد 

يف السلعة من ال يريد شراءها ليغرت به املشرتي ويقتدي به فهو حرام ألنه خداع والشراء صحيح 
لعاقد فلم يؤثر فيه ه ابطل ألن النهي يقتضي الفساد واألوىل أصح ألن النهي عاد إىل غري اوعنه أن

وللمشرتي اخليار إن غنب غبناً خيرج عن العادة سواء كان مبواطاة البائع أو مل يكن ألنه غنب للتغرير 
فاشرتاها املشرتي  ابلعاقد فأثبت اخليار كتلقي الركبان ولو قال البائع أعطيت هبذه السلعة كذا كاذاب

 لذلك فالبيع صحيح وله اخليار ملا ذكرانه.
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الشيخ: هذا النجش حمرم كما قال املؤلف رمحه هللا واستدل له بنهي النيب صلى هللا عليه وسلم ملا 
يكون كراهة للمشرتي ويريد فيه من العدوان على حق أخيه مث ما هو سبب النجش؟ اجلواب إما أن 

ه وإما أن يكون حماابة للبائع ألنه صاحبه أو قريبه فرييد أن يزيد الثمن له وإما هذا وهذا أن ينكد علي
يعين أنه يريد حماابة البائع ويكره املشرتي فرييد أن يزيد عليه الثمن وأما من زاد وهو يريد الشراء 

ول هذا بعشرة ون يتزايدون يف السلع فتعرض السلع فيقفهذا جائز ابتفاق املسلمني ومازال املسلم
ويقول الثاين أبحد عشر والثالث بعشرين وما أشبه ذلك فبيع املزايدة ليس فيه أبس ابتفاق املسلمني 

مث أنه إذا ثبت النجش فإن للمنجوش اخليار بني اإلمضاء ابلثمن الذي استقر عليه العقد وبني 
ة بثمنها املعتاد اخلايل عن له األرش مبعىن أن تقولوا أمسك السلع الفسخ فإن قال قائل وهل جتعلون

النجش كما قلتم يف خيار العيب؟ نقول ال ال نقول هبذا بل نقول للمنجوش إما أن متسكها ابلقيمة 
وإما أن تردها ألن هذا ليس فوات مقصود يف عني السلعة حىت نقول إنه مثل العيب بل هذا زايدة يف 

ئع أعطيت يف السلعة مائة رايل وهو كاذب؟ فإنه أتخذها به وإما أن تردها ولو قال الباالثمن فإما أن 
ال جيوز ويعترب هذا من النجش فللمشرتي اخليار ولو أن البائع قدر قيمتها أبكثر بكثري من مثنها 
ي احلقيقي وهذا يوجد كثريًا يف السباكة وغريها فيقدر الشيء أبضعاف قيمتها واحملتاج سوف يشرت 

رتي اخليار ولو قال البائع اشرتيتها مبائة وهو كاذب وإمنا اشرتاها فإذا تبني أنه قد زاد فهذا جنش للمش
خبمسني لكن قال مبائة من أجل أن يزيد الثمن فهذا أيضاً من النجش ولو قال البائع للمشرتي هي 

مثنه إىل ستني فجاء رجل بثمانني وهو يبيع بستني لكن جرت العادة أن الناس ُياكسونه حىت ينزل من 
ال للبائع بكم هذه فقال البائع بثمانني فقال املشرتي خذ هذه مثانني فهل جيوز أو ال؟ سليم القلب وق

 هذا ال جيوز بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة
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بثمانني وأراد املشرتي أن أيخذها أن تقول أصرب أان قدرهتا بثمانني وحددت الثمن بثمانني بناءًا على 
يمتها احلقيقة ستون فإذا قال البائع ين الناس أمَّا وأنت غري مماكس فإن قأنك ستماكسين كما ُياكس

هكذا وقال املشرتي أان أرضى بثمانني فهذا األمر إليه لكن كون البائع حيدد الثمن بزايدة عن القيمة 



اكس حىت ينزل من القيمة مث إن هذا املشرتي أخذها مبا حدها به  بناءًا على أنه جرت العادة أنه ُيم
لمشرتي أمر قيمة السلعة ومبىن املعامالت أن تعامل الناس مبا فهذا ال جيوز والبد أن يبني البائع ل

حتب أن يعاملوك به فهذا الصحيح ويمذكر أن جرير بن عبد هللا البجلي وهو ممن ابيع الرسول عليه 
فلما  -لشك مين ا -الصالة والسالم على النصح لكل مسلم أنه اشرتى فرساً مبائيت درهم أو دينار 

ساوي أكثر فرجع إىل البائع وقال إن الفرس يساوي أربعمائة فلما عاد ووجده أخذه وركبه وإذا هو ي
جيدام رجع إىل البائع وقال يساوي ستمائة حىت أوصله إىل مثامنائة وهذا هو الذي يبارك له يف بيعه 

 حمتاج فباعه مبائتني من أجل أن أيخذ وإن كان البائع األول قد يكون عاملاً أبن قيمته مثامنائة لكنه
حاجته من الدراهم لكن ال شك أن من متام النصح إذا عرفت إن صاحبك إما مضطر وإما مغرت أن 

 حتدد له الثمن احلقيقي.
 

السائل: ما احلد األعلى فيما أيخذ البائع من الربح فأحياانً تكون بعض السلع غري موجودة يف البلد 
ة ولو قال خبمسمائة لشرتاها منه الناس فما من اخلارج ويكون مثاًل اشرتاها مبائ الذي هو فيه فيجلبها

 هو احلد الذي أيخذه وال يكون عليه حرام؟
 الشيخ: الواجب أن ينظر إىل قيمة هذه السلعة يف السوق.

 السائل: إذا مل توجد يف سوق البلد الذي هو فيه؟
 ار يعرفون.الشيخ: ننظر يف البلد اجملاور وهو يعرف والتج

 لع النادرة مثاًل من خارج البالد؟السائل: لكن إذا كانت الس

(4/185) 

 

الشيخ: أان أرى أن هذا من جنس احملتكر فإذا كانت السلعة ال توجد إال عنده فإنه يبيع مبا جرت به 
شرتي ا قدران الثمن بقليل قال املالعادة من الربح وال حيتكر لكن املشكل أن بعض الباعة يقولون إذ

هذا ليس جبيد وتركه وهذا يكثر يف مالبس النساء فاملرأة إذا قلت هلا هذا الثوب بعشرين رايل وهذه 
هي قيمته قالت ال هذا ليس جبيد فتذهب لدكان الثاين فإذا قال هلا هذا مبائتني قالت هذا هو الطيب 

ثاًل فيشرتون الثياب الثوب ن من بالد جماورة كالرايض موأخذته وهذا واقع واآلن يقولون أهنم يشرتو 
بعشرين رايل أو ثالثني رايل مث أيتون به إىل القصيم ويبعونه بثمانني رايل ويقولون خنشى أن نقول 

أبربعني ونكسب عشرة تقول املرأة هذا ليس جبيد وترتكه وهذه مشكلة ولكن حنن نقول هلم أنتم اتقوا 



(.2َرجاً )اَّللََّ جَيَْعْل َلهم خمَْ هللا )َوَمْن يـَتَّقِّ  بم  ( َويـَْرزمْقهم مِّْن َحْيثم ال حَيَْتسِّ
السائل: أحياانً جيد الشخص الناس يتزايدون يف السلعة فيقول نزيد يف السعر ال حماابة للبائع وال 

 إضرار ابملشرتي أي أنه يزيد بدون غرض الشراء؟
ن يكون لك غرض ابملسلمني فال جيوز البد أ الشيخ: هذا حمرم هذا حرام عليه ألن هذا إضرار

صحيح إما أنك تريد السلعة بنفسها أو أهنا رخيصة يف نظرك حىت ارتفع سعرها وتركتها أو ألي 
 غرض.

 
 فصل

القارئ: وتلقي الركبان أن خيرج الرجل من املصر يتلقى اجللب قبل دخوله فيشرتيه فيحرم للخرب 
للنهي واملذهب األول ملا روى الشراء صحيح وعنه أنه ابطل وألنه خيدعهم ويغبنهم فأشبه النجش و 

أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ال تلقوا اجللب فمن تلقاه فاشرتى منه فإذا أتى 
السوق فهو ابخليار( رواه مسلم واخليار ال يكون إال يف عقد صحيح وألن النهي لضرب من اخلديعة 

 اخليار إن فأشبه بيع املصراة وللبائع أمكن استدراكها ابخليار

(4/186) 

 

غنب غبناً خيرج عن العادة فإن مل يغنب فال خيار له وحيتمل أن له اخليار للخرب واألول املذهب ألنه إمنا 
ث حيمل على هذا وجعل النيب صلى هللا يثبت لدفع الضرر عن البائع وال ضرر مع عدم الغنب واحلدي

رة إىل معرفته ابلغنب فإن خرج حلاجة غري قصد عليه وسلم له اخليار إذا هبط السوق يفهم منه اإلشا
التلقي فقال القاضي ال جيوز له الشراء لوجود معىن النهي وحيتمل اجلواز لعدم دخوله يف اخلرب والبيع 

 لقيهم لدفع الغنب والشراء والبيع فيه واحد.للركبان كالشراء منهم ألن النهي عن ت
ان ولكن ظاهر احلديث أنه ال فرق بني الركبان الذين الشيخ: هذا أيضاً صحيح أنه حيرم تلقي الركب

يعرفون السعر والذين ال يعرفون طردًا للباب وإال فيحتمل أن يقال الركبان الذين جرت العادة أهنم 
عرفون أقيامها ال أبس أن يتلقاهم ولكن يقال إنه ممنوع ألننا لو جيلبون السلع إىل هذا البلد وهم ي

ن تلقوا خارج البلد قد رضوا ابلسعر بقي حق لآلخرين الذين يف البلد ألن قدران أن البائعني الذي
اإلنسان إذا تلقى الركبان واشرتى منهم قبل دخول البلد َحَرَم أهل البلد من السلع اليت قد يريدها  

س وال يستطيعون اخلروج هلا فصار التلقي منهياً عنه مطلقا سواء كانوا قاصدين البلد كثري من النا



يعرفون أو ال ولكن هل البيع يبطل أو يصح؟ الصواب الذي ال شك فيه أنه ال يبطل بل هو وهم 
صحيح لكن للبائع أن خيتار أحد األمرين إما أن ُيضي أو ال ُيضي مث ذكر املؤلف هل له اخليار سواء 

ل أال نب أم مل يغنب وذكر يف ذلك قولني فظاهر احلديث أن له اخليار سواء غنب أم مل يغنب وحيتمغ
يكون له اخليار إال إذا غنب لكن األخذ بظاهر احلديث أوىل أن للبائع اخليار فإن كان مغبوانً فليغبنه 

 عليه وسلم عن وإن كان غري مغبون فألجل تعزير هذا املتلقي الذي تلقى مع هني النيب صلى هللا
 على املتلقني.التلقي فيقال إن البائع له اخليار سواء غنب أم مل يغنب حىت يسد الباب 

 
 فصل
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ب السلع فيقول أان أبيع لك فهو حرام  القارئ: وبيع احلاضر للبادي هو أن خيرج احلاضر إىل جالَّ
ه ابعه برخص فإذا تواله احلاضر مل للخرب وألن فيه تضييقاً على املسلمني إذ لو تمرك اجلالب يبيع متاع

م إىل ذلك بقوله )ال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق يبعه برخص وقد أشار النيب صلى هللا عليه وسل
هللا بعضهم من بعض( وعنه ال أبس به ومحل اخلرب على أنه أختص أبول اإلسالم ملا كان عليهم من 

 الضيق واملذهب األول للخرب واملعىن.
 

حلاضر إىل املؤلف رمحه هللا ذكر ما هو أخصُّ من الدليل حيث أنه خصَّ البيع مبا إذا خرج االشيخ: 
البادي يعين تلقَّاه وقال أان أبيع لك وظاهر احلديث العموم وأن احلاضر ال يبيع للبادي مطلقا فيكون 

 احلكم أخص من الدليل.
احلاضر قد قصد البادي ليتوىل ذلك القارئ: قال أصحابنا إمنا حيرم بشروط مخسة أحدها أن يكون 

ذا كان عاملاً به فهو كاحلاضر والثالث أن يكون قد والثاين أن يكون البادي جاهالً ابلسعر ألنه إ
جلب السلعة ليبيعها فإن جلبها ليدخرها فال ضرر على الناس يف بيع احلاضر له ذكر اخلرقي هذه 

بسعر يومها ويتضرر الناس بتأخري بيعه فإذا الثالثة وذكر القاضي شرطني آخرين أن يقصد بيعها 
 ي عنه وعنه أنه صحيح ألن النهي عنه ملعىن يف غريه.اجتمعت هذه الشروط فالبيع ابطل للنه

(4/188) 



 

الشيخ: ننظر إىل هذه الشروط هل احلديث يؤيدها أم ال )ال يبيع حاضر لبادي دعوا الناس يرزق هللا 
ن بعض( أنه يشرتط أن يكون بعضهم من بعض( رمبا نفهم من قوله )دعوا الناس يرزق هللا بعضهم م

ألنه إذا كان عاملاً فلن يبيع إال ابلسعر وحينئذ ال حيصل من ورائه كسب  البادي جاهاًل ابلسعر
وكذلك رمبا أنخذ الشرط أن يقصده احلاضر وأنه إذا قصده البادي فإنه مل يرد أن يبيع برخص وإذا  

ذا جتد الرجل أييت بسيارته مثالً قادماً هبا كان كذلك فيكون كالعامل ابلسعر ومازال الناس اآلن على ه
خارج البلد مما فيه اخلضروات أو غريها مث يقف هبا عند الدالل ويقول بعها يل وال يسع الناس  من

العمل إال هبذا ولو أن هذا الذي جاء جالباً قال له احلاضر ال أبيع ألن هذا حرام مث ذهب لثاين قال 
مل جيد من يبيع له بيع فهنا رمبا يضطر إىل أن يبيع برخص شديد إذا ال أبيع مث ذهب لثالث قال ال أ

أو رمبا خيرج إىل بلد آخر ويبيع هناك فعمل الناس اآلن على خالف ذلك والظاهر أن اشرتاط أن 
يكون جاهاًل ابلسعر وأال يقصده احلاضر الظاهر أنه يؤخذ من احلديث من التعليل وهو قوله )دعوا 

 ضهم من بعض(.الناس يرزق هللا بع
فصحيح ألنه ال يضيق على الناس فيه فإذا شرع ما يدفع به الضر القارئ: فأما شراء احلاضر للبادي 

 عن أهل املصر ال يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو فإن اخللق يف نظر الشارع على السواء.
ال يلزمه أن يشرع ما  الشيخ: املعىن أنه إذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل املصر وهو عدم التلقي

لكل يف نظر الشارع سواء ومعلوم أنه إذا جاء البادي وقال للحاضر يتضرر به أهل البدو ألن ا
 اشرتي يل السلعة الفالنية أنه ال ضرر ال على البادي وال على أهل البلد.

 
 فصل
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القارئ: وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول ملن أشرتى شيئاً يف مدة اخليار أان أبيعك مثله بدون 
فيحرم للخرب وألن فيه إفسادا منه هبذا الثمن فيفسخ العقد ويشرتي سلعته  هذا الثمن أو أجود

وشبهاً ابلنجش وإن فسخ البيع فأشرتى سلعته فالشراء ابطل للنهي عنه وشراؤه على شراء أخيه  
 كبيعه على بيعه وحيتمل أن البيع صحيح ألن النهي ملعىن يف غري العقد.

فال أبس مثال ذلك   مدة اخليار( مفهومه أنه إذا انتهى اخليارالشيخ: قول املؤلف )ملن أشرتى شيئاً يف



اشرتى شخص من زيد سيارة واشرتط اخليار ثالثة أايم فذهب آخر إىل زيد وقال أان أعطيك مثل هذه 
السيارة أبقل فهذا حرام ألنه إبمكان املشرتي اآلن أن يفسخ البيع ويذهب ويشرتي من اجلالب 

لس فجاء آخر وقال لو أتيت إيلَّ نتهى اخليار واشرتى السيارة وتفرقا من اجملاجلديد فأما إذا كان قد ا
ألعطيتك مثلها أبقل أو أحسن منها مبثل الثمن فظاهر كالم املؤلف أن ذلك جائز واحلديث عام )ال 
يبع بعضكم على بيع بعض( فيشمل ما يف زمن اخليار وما بعده لكن نعم لو طالت املدة فحينئذ ال 

مثلها أبقل وإمنا قلنا إن احلديث عام  يت إىل الشخص بعد شهر أو شهرين ويقول عنديأبس أن أي
ألن بيعه على بيع أخيه بعد انتهاء مدة اخليار يوجب أن يقلق املشرتي ويقول كيف غلبين البائع فرمبا 

واء  يكون يف قلبه شيء على البائع ويعتقد أنه غشه وأنه خدعه وهذا القول هو الصواب أنه حيرم س
لكن هذا إذا كان يف زمن قريب أما إذا بعد الزمن واحتمل  كان يف مدة اخليار أو بعد انتهاء املدة
 تغري األسعار واطمأن املشرتي ال أبس.

السائل: لو كان البائع ظاملاً للمشرتي فجاء آخر وقال للمشرتي من ابب النصيحة رّد هذه السلعة 
 وتعال أان أعطيك أحسن منها أو ردها؟

(4/190) 

 

الشيخ: هذه قد نقول إهنا مصلحة للمشرتي وليست للذي عرض عليه البيع يعين مثاًل لو أنه ملا 
د خدعه وأهنا ال تساوي إال سأله قال اشرتيت هذه السيارة بعشرين ألف وعلم علم اليقني أن البائع ق

نفسه البائع  عشرة فقال له ذلك فهذا من ابب النصيحة وليس هناك ضرر ويكون الذي جىن على
 األول.

 
 فصل

القارئ: فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه فإن كان البائع أنعم للمشرتي البيع بثمن معلوم حرم 
 عليه وسلم قال )ال يسم الرجل على سوم أخيه( على غريه سومه ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى هللا

رجالً شكى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  رواه مسلم وإن مل ينعم له جاز سومها ملا روى أنس أن
 الشدة واجلهد فقال له )ما بقي لك شيء( قال بلى قدح وحلس فأاته

 
يب صلى هللا عليه وسلم )من يزيد هبما فقال )من يبتاعهما( فقال رجل أان أبتاعهما بدرهم فقال الن



وألن فاطمة بنت قيس  على درهم( فأعطاه رجل درمهني فباعهما منه قال الرتمذي هذا حديث حسن
ذكرت للنيب صلى هللا عليه وسلم أن معاوية وأاب جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة متفق عليه فإن 

ال حترم املساومة خلرب فاطمة وحيتمل أن ظهرت منه أمارات الرضى من غري تصريح به فقال القاضي 
 حترم لعموم النهي وليس يف خرب فاطمة إمارة على الرضى.

: السوم على سومه كما قال املؤلف ينظر إن كان عارض السلعة قد أقتنع ورضي ابلسوم وما الشيخ
 يرض بل بقي إال أن يطلق العقد فهنا حيرم السوم عليه ألنه عدوان وأما إذا كان صاحب السلعة مل

تفصيل قال من يزيد مثاًل فال أبس تزيد على سومه ألنك يف هذه احلال مل تعتد عليه فصار السوم فيه 
إن كان اجلالب قد اطمأن للسائم ورضي بذلك لكن مل يطلق العقد حرم السوم على سومه وإن كان 

نا ال أبس أن مل يرض بذلك ويعرف هذا ابلقرائن أو بعرض صاحب السلعة السلعة على الناس فه
 تزيد.

 
 فصل
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منه أبقل من الثمن حاال فال جيوز  القارئ: فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل مث يشرتيها
ية بنت أيفع بن شرحبيل قالت ملا روى سعيد عن غمندر عن شعبة عن أيب إسحاق عن امرأته العال

دخلت على عائشة أان وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إين بعت غالماً من زيد بن أرقم 
م فقالت هلا بئس شريت وبئس ما اشرتيت أبلغي بثمامنائة درهم إىل العطاء مث اشرتيته منه بستمائة دره

 عليه وسلم إال أن يتوب وال تقول مثل هذا زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا
إال توقيفاً مسعته من النيب صلى هللا عليه وسلم وألن ذلك ذريعة إىل الراب ألنه أدخل السلعة ليستبيح 

 عتربة.بيع ألف خبمسمائة والذرائع م
يبيع عليه الشيخ: بيع العينة هي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل مث يشرتيه من املشرتي أبقل نقدًا مثل أن 

هذه السيارة خبمسني ألفاً إىل سنة مث يعود ويشرتيها منه أبربعني ألفاً نقدا فهذه هي العينة ومسيت عينة 
ومل جيد من يقرضه فأحتال على هذا هبذه  ألن البائع الذي ابعها أواًل احتاج إىل العني أي إىل النقد

ئشة رضي هللا عنها )أبلغي زيد بن أرقم أنه احليلة على الراب واألصل سد الذرائع ومنع احليل وقول عا
قد أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أن يتوب( إمنا قالت ذلك ألن سيئة الراب 



من املوبقات اليت عدها النيب صلى هللا عليه وسلم فتكون سيئة عظيمة فهو من أكرب احملرمات وهو 
  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إال أن يتوب.هذه السيئة تطيح بثواب اجلهاد مع رسول هللا

 
القارئ: فإن اشرتاها بسلعة جاز ألنه ال راب بني األمثان والعروض وإن اشرتها بنقد غري الذي ابعها به 

 لتفاضل بينهما جائز وحيتمل التحرمي ألن النساء بينهما حمرم.فقال أصحابنا جيوز ألن ا

(4/192) 

 

الشيخ: وهذا أقرب يعين مثالً ابعه السلعة بذهب مث اشرتاها بفضة فالفقهاء يقولون ال أبس ألنه 
ألن الفضة بينها وبني ليس بني الفضة والذهب راب فضل واملؤلف يقول )حيتمل التحرمي( وذلك 

وهنا كأنه اشرتى ذهباً بفضة إىل أجل وهذا حمرم واملثال لو أنه اشرتى السيارة  الذهب راب نسيئة
خبمسني ألف درهم مؤجلة مث جاءه البائع وقال أعطنيها بعشرة داننري عشرة داننري تساوي أربعني 

خري القبض فاالحتمال الذي ذكره درهم فهذا ال جيوز والسبب ألنه حيلة على بيع ذهب بفضة مع أت
 رمحه هللا احتمال قوي. املؤلف

 القارئ: وإن اشرتاها من غري املشرتي أو اشرتاها أبو البائع أو ابنه جاز.
الشيخ: صحيح لكن بشرط أال يكون أبوه أو ابنه شريكاً له فإن كان شريكاً له فال جيوز ومثاله رجل 

قدًا فهنا ال أبس وذلك ؤجلة مث اشرتها أبو زيد منه أبربعني نابع هذه السيارة على زيد خبمسني ألف م
 ألن مال االبن مستقل ومال األب مستقل أما إن كان شريكني فإنه ال جيوز.

القارئ: وإن نقصت السلعة لتغري صفتها جاز لبائعها شراؤها أبقل من الثمن ألن نقص الثمن 
 لنقصان السلعة.
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ص السلعة ال من أجل الشيخ: وهذا صحيح لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن مبقدار نق
التأجيل والتعجيل أما إذا كان من أجل التعجيل والتأجيل فهذا حرام مثال ذلك ابع علي سيارة 

خبمسني ألف مؤجلة مث تغريت صفتها مبا ينقص عشر الثمن مثاًل فهنا ال نقول اشرتها مبا تريد من 
إذا اعتربان النقص فالبد أال  ن بل نقول اشرتها حبيث ال ينقص من الثمن إال العشر فقط ألنناالثم



ننقص عن سبب النقص وأعيد املثال للمرة الثانية ونقول إذا ابع هذه السيارة خبمسني ألفاً إىل أجل 
هذا الرجل مث تغريت صفتها مبا ينقصها عشرة آالف فصارت اآلن تساوي أربعني ألف فإذا اشرتاها 

نقص عن اخلمسني يف مقابل نقصها وأما إذا اشرتها وهو البائع األول أبربعني ألفاً فال أبس ألن الذي 
بثالثني ألفاً فال جيوز ألنه اآلن صار هناك نقص يف الثمن مقابل نقص السلعة وصار نقص آخر مقابل 

ت صفتها فال أبس أن يشرتيها التعجيل واملهم أن كالم املؤلف ليس على اإلطالق بل نقول إذا نقص
 اعاة التأجيل.مبقدار ما نقصت الصفة فقط دون مر 

 القارئ: وإن نقصت لتغري السوق أو زادت مل جيز شراؤها أبقل ملا ذكرانه.
الشيخ: هذه مسألة نقصان السعر هل هو كنقصان القيمة أو ال؟ املذهب أن نقصان السعر ليس  

ارة اليت بيعت خبمسني ألف إىل أجل نقصت قيمتها وصارت كنقصان القيمة فلو فمرض أن هذه السي
تساوي إال أربعني ألف إىل أجل فهل جيوز أن يشرتيها أبربعني؟ اجلواب على كالم املؤلف ال  اآلن ال

 ملاذا ألن عني املبيع
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ليس فيها نقص والنقص هنا إمنا هو يف رغبات الناس ويف اجللب والطلب وتوضيحاً للمثال نقول ابع 
ألفاً نقدًا ال جيوز مث تغري مثن  رتها أبربعنيالشخص هذه السيارة خبمسني ألفاً مؤجلة إىل سنة فلو اش

السلعة وصارت ال تساوي إال أربعني ألفاً مؤجلة فاشرتها أبربعني ألف مؤجلة يقول املؤلف إن هذا ال 
جيوز ألن نقص السعر غري معترب مع أن البائع األول اشرتها مبا تساوي لو بيعت اآلن مؤجلة إىل هذا 

ط وأسد لباب الراب أن نقول حىت لو تغري السعر فال تشرتها محه هللا أحو األجل لكن ما ذكره املؤلف ر 
أما لو تغريت لنقص العني فهذا جيوز بشرط أن يكون النقص عن الثمن يف مقابلة نقص العني بدون 

زايدة ولو سمدَّ الباب مطلقاً لكان أحسن أيضاً ألننا إذا قلنا بشرط أن يكون النقص بقدر نقص العني 
مبا يتجرأ الناس وجيعلون اخلدش اليسري ينقص به شيء كثري من أجل أن ينزلوا ينضبط هذا ور رمبا ال 

القيمة فسد الباب أوىل لكن لو ابعها املشرتي الذي اشرتها بثمن مؤجل وابعها على آخر مث اشرتها 
 البائع األول من اآلخر أبقل فإنه جيوز ولو أبقل.

 
 فصل



كثر منه نسيئة مل جيز نص عليه ألهنا يف معىن اليت مث اشرتها أب القارئ: فإن ابعها بثمن حال نقده
 قبلها سواء.
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الشيخ: هذه الصورة واضحة إنسان ابع سلعة بثمن نقد وأخذه مث اشرتها بثمن مؤجل مثل أن يبيع 
سنة وهذه  منه خبمسني ألفاً إىل هذه السيارة أبربعني ألفاً نقدا وأيخذها من املشرتي مث يعود ويشرتيها

تسمى عكس مسألة العينة وفيها عن اإلمام أمحد رمحه هللا روايتان رواية جيوز إذا مل يكن حيلة ورواية 
أخرى أهنا كمسألة العينة وال جتوز والصواب الرواية األوىل وأهنا جتوز إذا مل تكن حيلة ألن حمذور الراب 

ا مبؤجل مث أشرتها أبقل منه نقدًا ألن احليلة فيها ا وردت فيما إذا ابعهفيها بعيد يف احلقيقة والعينة إمن
واضحة أما هذه فال فإن احليلة فيها غري واضحة واألصل يف املعامالت احلل حىت يقوم الدليل على 
املنع والعجيب أن املؤلف رمحه هللا ما ذكر الرواية األخرى عن اإلمام أمحد وهي رواية حرب حيث 

 إذا كانت بال حيلة.إلمام أمحد أهنا جتوز نقل عن ا
 

 فصل
القارئ: وإن ابع طعاماً إىل أجل بثمن فلما حل األجل أخذ منه ابلثمن طعاما مل جيز ألنه ذريعة إىل 

 بيع طعام بطعام نسيئة فهو يف معىن ما تقدم.
املشرتي وقال الشيخ: صورة هذه املسألة إذا ابع برًا بثمن مؤجل فلما حل األجل أتى البائع إىل 

ثمن فقال املشرتي ما عندي دراهم لكن عندي هذا الشعري خذه عن الرب يقول املؤلف إن أعطين ال
 هذا ال جيوز

 
ملاذا؟ ألن الرب ابلشعري جيري بينهما راب النسيئة وخيشى أن تكون الصفقة األوىل ذريعة لبيع الرب 

رجل ابع برًا على الراب هنا بعيد فهذا  ابلشعري بدون قبض هكذا قال والصحيح أنه جائز ألن حمظور
شخص بدراهم فلما حل األجل قال ما عندي شيء لكن عندي هذا الشعري وليس عندي سواه أو 

قال عندي هذا الرز وما عندي سواه فهل نقول هذا ال جيوز؟ هذا فيه نظر بل نقول جيوز لكن بشرط 
وز أن أيخذه أبقل ساوي رايلني فإنه ال جيأن أيخذها بسعر يومها فإذا كان الصاع من هذا الشعري ي



مبعىن أن يقول أعطنيه برايلني إال ربع لكي نزيد االستيفاء فهذا الجيوز ألنه حينئذ يكون ربح فيما مل 
 يدخل يف ضمانه.
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القارئ: وكل شيئني حرم النساء فيهما مل جيز أخذ أحدمها عن اآلخر قبل قبض مثنه وقياس قول 
  الطعام املبيع.هاهنا أخذ ما جيوز التفاضل بينه وبني أصحابنا يف مسألة العينة أنه جيوز

الشيخ: هذا القياس هو الذي صححناه يف الفقرة السابقة أنه ال أبس به فمثاًل الشعري والرب جيوز 
بينهما التفاضل دون النساء فهنا نقول ال أبس إذا أخذه لكن كما قلنا سابقاً بسعر يومه لئال يربح 

 فيما مل يدخل يف ضمانه.
 

 فصل
وزوانً مل جيز له بيعه حىت يقبضه يف ظاهر كالم أمحد رضي هللا عنه القارئ: ومن اشرتى مكياًل أو م

واخلرقي وماعدامها جيوز بيعه قبل قبضه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من ابتاع طعاماً فال يبيعه 
ن على عهد رسول هللا صلى حىت يستوفيه( وقال ابن عمر رأيت الذين يشرتون الطعام جمازفة يمضربو 

سلم أن يبيعوه حىت يؤوه إىل رحاهلم متفق عليهما وهذا ال خيلو من كونه مكياًل أو موزوان هللا عليه و 
واحلديث يدل بصرحيه على منع بيعه قبل قبضه ومبفهومه على حل بيع ما عداه وعن أمحد أن املنع 

ت ما ليس مبطعوم من املكيالت واملوزوانمن البيع قبل القبض خيص املطعوم الختصاص احلديث به و 
جيوز بيعه قبل القبض وعنه أن املنع خيتص ما ليس مبتعني كقفيز من صربة ورطل زيت من دن وما بيع 
صربة أو جزافاً جاز بيعه قبل قبضه وهو قول القاضي وأصحابه ألنه يتعلق به حق توفيته خبالف غريه 

أنه )هنى أن تباع  ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلموعنه أن كل مبيع ال جيوز بيعه قبل قبضه 
السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار( رواه أبو داود وقال ابن عباس أحسب كل شيء مبنزلة الطعام 

 وألنه مل يتم ملكه علي أشبه املكيل واملذهب األول.
 أنه إذا أشرتى مكياًل أو الشيخ: هذه املسألة فيها عدة رواايت الرواية األوىل وهي املذهب أيضاً 

واء كان مطعوماً أو غري مطعوم فإنه ال جيوز أن يبيعه حىت يقبضه فإن ابعه قبل قبضه فالبيع موزوانً س
 غري صحيح
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والدليل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه( والدليل هنا أخص 
يف كل مكيل أو موزون لكن لطعام واملدلول عليه وهو املدعى عمم من املدعى فالدليل خاص اب

لب يف األسواق هو الطعام وعلى هذا فتخصيصه ابلطعام بناءاً على  يقولون إن الغالب أن الذي جيم
الغالب وما كان مبين على الغالب فإنه ال مفهوم له وعليه فنلحق به كل مكيل وموزون بيع بكيل أو 

يله أو يزنه ألنه بيع عليه ابلكيل والوزن فالبد توفية إذ أن املشرتي حيتاج إىل أن يك وزن ألنه حيتاج إىل
أن يكيله ليعرف مقدار مثنه والرواية الثانية أن املنع من البيع قبل القبض خيتص ابملطعوم وما ليس 

صربة فمثاًل إذا   مبطعوم جيوز بيعه قبل القبض والرواية الثالثة أن املنع خيتص مبا ليس مبتعني كقفيز من
يعين كومة طعام ابع عليَّ صاحبه قفيزاً منه فال جيوز أن أبيع هذا القفيز حىت كان هناك صربة طعام 

يعني وُييز ويكال ويعطنيه وقبل ذلك ال جيوز ألنه مبهم فهو كغري املقدور على تسليمه وما بيع صربة 
اً سواء ن كل مبيع ال جيوز بيعه قبل قبضه مطلقمجيعاً أو جزافاً جاز بيعه قبل قبضه والرواية الرابعة أ

مطعوم أو غري مطعوم وسواء مكيل أو غري مكيل حىت لو كان حيواانً أو غري حيوان فاملهم كل مبيع 
ال جيوز بيعه حىت يقبض ودليل ذلك ما أشار إليه املؤلف من احلديث أن الرسول صلى هللا عليه 

ابن عباس رضي هللا  حيوزها التجار( يعين إيل رحاهلم وقال وسلم )هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت
عنهما يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )من ابتاع طعاماً فال يبيعه حىت يستوفيه( قال ابن عباس 

رضي هللا عنهما أحسب كل شيء مبنزلة الطعام أو قال ال أحسب كل شيء إال مثله يعين ال يباع 
 أنه ال جيوز بيع الشيء حىت اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللاحىت يقبض وهذا األخري هو 

يقبض والعلة أنه إن كان حيتاج إىل توفية كالكيل والوزن فألنه مل يستوف بعد وإن كان ال حيتاج فألنه 
 إذا ابعه فالغالب أنه ال يتعجل بيعه إال لربح
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ى يف قلب البائع شيء إما حسد وإما سوء ظن ابملشرتي فيه وإذا ربح فيه وهو مكان البائع فإنه سيبق
راء حىت حيوزه املشرتي إىل فيقول غبنين وما أشبه ذلك فلهذا ُينع من بيع كل شيء يف مكان الش

رحله وهذا الذي ذكره شيخ اإلسالم رمحه هللا واستنبطه ابن عباس من احلديث هو األقرب وفيه أيضاً 
حيث تبتاع حىت حيوزها التجار( فعليه نقول ال يباع الشيء يف مكان أن الرسول )هنى أن تباع السلع 

ما يباع يف األسواق وجيلب يف حمل البيع العام  شرائه حىت حيوزه املشرتي لكن يبقى عندان إشكال وهو



مث يبيعه البائع وينصرف فيأيت املشرتي ويبيعه فهل نقول إن رفع يد البائع عنه يعترب قبضاً ألن السوق 
لبائع بل السوق عام لكل أحد والتخلية بني املشرتي وبني السلعة يعترب قبضاً؟ هذا هو األقرب ليس ل

فاكهي الذي أييت ابلفاكهة أو اخلضروات أو ما أشبه ذلك أييت إىل السوق وعليه العمل جتد اآلن ال
ك غبناً وال غرراً ويبيع محولة السيارة مث ينصرف ويبيعها اإلنسان يف مكان شرائها وال يعد الناس يف ذل

بل إن البائع نفسه يعرف أن املشرتي سوف يربح ولن يكون يف نفسه شيء وهذا هو الذي ال يسع 
عمل إال به اآلن يعين لو قيل البد أن يكون للجالبني مكان وللبائعني مكان آخر صار فيه الناس ال

 ضيق على الناس فهذا وهللا أعلم أقرب ونرجو أال نكون أخطأان فيه.
 
لسائل: ابلنسبة السيارات اليت تباع يف املواينء البحرية أتيت السيارة من اخلارج وعليها سعر يسمونه ا

ن ملصقاً على زجاج السيارة األمامية فيأيت املشرتي ويدفع السعر وأيخذ السيارة مع سعر البطاقة يكو 
 إن التجار املستوردين حىت اآلن ما ضموها إىل رحاهلم ومعارضهم ووكالتهم؟

الشيخ: الظاهر أهنا تدخل يف هذا احلديث إال إذا جرت العادة أن تنزيلها يف املكان هذا يعترب قبضاً 
 أنه يعترب قبضاً فهو قبض.إذا جرت العادة 
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السائل: جرت عادة بعض التجار يف بعض البالد رمبا للحاجة أهنم يشرتون البضاعة من مطعوم مثالً 
اليت حتمل هذه البضاعة ستصل غدًا يناء بيوم أو يومني إذا أخربوا أن الباخرة قبل ورودها حىت إىل امل

 مثاًل أو بعد يومني يبدؤن يف بيع البضاعة؟
الشيخ: هذه ال جيوز بيعها ابلتعيني أما ابلوصف فال أبس يقول بعت عليك مثاًل مائة كيس رز بكذا 

 لذمة ال ابحلمولة أما لو ابع ما يف احلمولةوكذا وصفته كذا وكذا فهذا ليس فيه مانع ويكون متعلق اب
 فهذا غرر ألنه قد تعطب السفينة بغرق أو غريه فال يقدر عليها

 السائل: لكن العادة أنه لو فعاًل غرقت سيستلم ماله؟
الشيخ: لكن يستلم ماله من أين مث إذا قدران أهنا إذا تلفت تتلف على حساب البائع رمبا حيصل 

من ذلك إال إذا كان موصفاً مبا يطالب صاحب السفينة وتطول املدة فيمنع مشاجرات ومنازعات ور 
 يف الذمة فال أبس.

 القارئ: وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كاملكيل ألنه يتعلق به حق توفيه فأشبه املكيل واملوزون.



إما أن يكون  الشيخ: هذا إذا كان معني وبيع ابلصفة وليس املقصود ما كان يف الذمة ألن املوصوف
ثال املعني أن يقول بعت عليك سياريت اليت يف املوقف املوجودة اآلن يف الذمة وإما أن يكون معني م

وصفتها كذا وكذا فهذا بيع معني موصوف والذي برؤية متقدمة أن يكون املشرتي قد رأى السيارة 
وز بيعه حىت يقبضه ألنه مل أمس وأتفق مع مالكها اليوم فهذا معلوم برؤية متقدمة وهذا أيضاً ال جي

 يستوفيه بعد.
 لقارئ: وما حرم بيعه قبل قبضه مل جيز بيعه لبائعه لعموم النهي وال الشركة فيه ألنه بيع لبعضه.ا

الشيخ: قوله )مل جيوز بيعه لبائعه( ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا أنه جيوز بيعه لبائعه ألن العلة من بيعه 
إن ظاهر قوله )فال يبيعه  قلب ابئعه شيء فإذا ابعه لبائعه فال أبس مثهو خوف الربح وأن يكون يف 

 حىت
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يقبضه أو حىت يستوفيه( يدل على أنه إذا كان املشرتي هو البائع فال أبس ألن البائع قد قبضه واآلن 
كل هذا يف ل الثمن أو أقل فال أبس و عند البائع وكذلك أيضاً عند شيخ اإلسالم يرى أنه إذا ابعه مبث

احلقيقة يعود إىل ختصيص العموم ابلعلة ولكن التخصيص ابلعلة البد أن تكون العلة مفهومة معلومة 
والعلة اليت ذكرها الشيخ رمحه هللا علة مستنبطة قد يكون الرسول عليه الصالة والسالم أرادها أو مل 

يعه ال على ابئعه وال إذا ابعه وم فالظاهر أنه ال جيوز بيردها فلهذا ال يقوى ذلك على ختصيص العم
 برأمساله ألن احلديث عام فيكون ما قاله املؤلف هو األقرب.

 القارئ: لعموم النهي وال الشركة فيه ألنه بيع لبعضه وال التولية ألنه بيع مبثل الثمن األول.
عضه مثالً شركة فيه( أن يبيع عليه بالشيخ: التولية كما عرفنا فإن شيخ اإلسالم جيوزها ومعىن )ال

اشرتى طعاماً قدره مائة صاع مث ابع منه مخسني صاعاً فال جيوز ألنه إذا منع بيع الكل منع بيع 
البعض إذ ال فرق والتولية أن يقول بعتك إايه برأس ماله فالصواب أنه ال جيوز لعموم احلديث واختار 

يف دراسة زاد املستقنع أن  تولية قد عرفنا فيما سبق شيخ اإلسالم رمحه هللا أنه جائز وهذا يسمى
 البيع إما تولية والثاين شركة الثالثة مراحبة والرابع مواضعة.

القارئ: فأما الثمن يف الذمة فيجوز بيعه ملن هو يف ذمته ملا روى ابن عمر قال كنا نبيع اإلبل ابلبقيع 
سألنا النيب صلى هللا عليه ري فنأخذ بدهلا الدراهم فابلدراهم فنأخذ بدل الدراهم الداننري ونبيع ابلدانن

 وسلم عن ذلك فقال )ال أبس إذا افرتقتما وليس بينكما شيء( رواه أبو داود.



(4/201) 

 

الشيخ: ويف لفظ آخر قال )ال أبس أن أتخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء( فهو أوىف من 
ع الدين ملن هو يف ذمته أّي دين  بيهذا السياق الذي ذكره املؤلف رمحه هللا ومعىن اجلملة أنه جيوز 

كان سواء دراهم أو داننري أو طعام أو أي شيء جيوز أن يمباع ملن هو يف ذمته ولكن بشرطني الشرط 
األول أن يكون بسعر يومه والشرط الثاين القبض قبل التفرق وهذا فيما إذا بيع مبا ال يباع به نسيئة 

أراد أن يشرتيها ممن هي له فقال أان سأعطيك ف مثال ذلك إنسان يف ذمته لشخص مائة صاع بر
عوض عن هذه املائة صاع بر مبائيت صاع شعري فهذا جائز ألن بيع الرب ابلشعري جيوز متفاضالً لكن 

البد من القبض يف نفس املكان ألن بيع الرب ابلشعري البد فيه من التقابض والبد أيضاً أن يكون 
لشعري تقابل مائة صاع بر يف الثمن فإن كانت ال تقابل أبن  ا بسعر يومه حبيث تكون مائتني صاع من

كان الثمن مائتني صاع شعري أكثر من مائة صاع بر فهذا ال جيوز ألنه لو فعل لكان قد ربح فيما مل 
يدخل يف ضمانه وهذا حرام مث أنيت إىل حديث ابن عمر كانوا يبيعون البعري بعشرة داننري مث أييت 

دراهم مائة درهم بعشرة داننري أو يبيعها ابلدراهم وأيخذ عنها داننري قال  يناملشرتي ويقول خذ م
الرسول عليه الصالة والسالم )ال أبس( لكن بشرط أال تتفرق قبل القبض ملاذا؟ ألن بيع الذهب 

 ابلفضة جيب فيه التقابض يف جملس العقد واللفظ الثاين )بسعر يومها( فلو

(4/202) 

 

ا مثاله ابع البعري بعشرة داننري وقيمتها اليوم مائة درهم لكنه أخذ مائة وعشرة أخذها بغري سعر يومه
نه ألهنا مازالت يف ذمة املشرتي ولو دارهم حرام ألنه اآلن جاءه ربح عشرة يف سلعة مل تدخل يف ضما

أخذ بدل عشرة داننري تسعني درهم فهل جيوز؟ إن نظران إىل ظاهر احلديث قلنا ال جيوز لكن إذا 
ظران إىل املعىن قولنا جيوز ألن هذا الرجل الذي أخذ تسعني درمهاً عن عشرة داننري تنازل عن بعض ن

س أن أتخذها بسعر يومها( احرتازًا من الزايدة وأما حقه والرسول عليه الصالة والسالم قال )ال أب
إلنسان غالباً أن النقص فال أبس وإمنا اشرتط النيب عليه الصالة والسالم ذلك ألنه ليس من عادة ا

أيخذ أقل من حقه فمنع الرسول عليه الصالة والسالم من الزايدة ألن هذه هو الغالب دون النقص 



 ألنه انفذ لكن لو نقص فال أبس.
 القارئ: وال جيوز بيعه لغري من هو يف ذمته ألنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع املغصوب لغري غاصبه.

(4/203) 

 

 بيع الدين على من هو عليه جائز وسبق أن فيه شروط الشرط األول أن يبيعه الشيخ: يقول رمحه هللا
بضه مبجلس العقد وإذا ابعه لغري من بسعر بسعر يومه والثاين إذا ابعه مبا جيري فيه الراب فالبد أن يق

ا يف هو عليه يقول املؤلف إنه ال جيوز مثاله يف ذمة زيد يل مائة صاع بر فأاتين آت وقال بيع عليَّ م
ذمة فالن من الرب فبعته عليه املؤلف يقول ال جيوز وذلك ألنه غري مقدور عن تسليمه معجوز عن 

 ذمته قد ُياطل به وقد ينكره وحيتاج إىل خصومه فهو تسليمه إذ أن املشرتي إذا ذهب إىل من هو يف
بعض أهل العلم غري مقدور على تسلميه كاملغصوب فإنه ال جيوز أن يباع مادام يف يد الغاصب لكن 

قال جيوز بشرط أن يكون املشرتي قادرًا على استنقاذه ممن هو يف ذمته فإذا كان قادرًا فال مانع وهذا 
وم مقدور على تسلمه اآلن لكن فيه إشكال من جهة أن اإلنسان ابع ما مل له وجهة نظر وهو أنه معل

عليه وسلم عن بيع ماال ليس عنده يدخل يف ضمانه فهو كبيع ما ليس عنده وقد هنى النيب صلى هللا 
فهذا جيعل اإلنسان يتوقف يف جواز بيعه ولو على قادر على أخذه أما املغصوب فقد سبق لنا إنه إذا 

 در على أخذه فإن البيع صحيح.بيع على قا
القارئ: وما كان من الدين مستقرًا كالقرض فهو كالثمن وما كان غري مستقر كاملمسلم فيه مل جيز بيعه 

 ال ال لصاحبه وال لغريه لقوله عليه السالم )من أسَلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه( رواه أبو داود.حب

(4/204) 

 

الشيخ: الدين املستقر كثمن املبيع على ما سبق يعين جيوز بيعه على من هو عليه ابلشرطني السابقني 
ملستقر يقول ال جيوز بيعه ال من هو اأال يربح فيه وأن يقبضه إذا ابعه مبا يشرتط فيه القبض أما غري 

عليه وال على غريه ومثل لذلك ابملمسلم فيه واملمسلم فيه هو املبيع وصورة املسألة أن أييت الفالح إىل 
التاجر ويقول أان حمتاج دراهم وليس عندي شيء اآلن فيتفق مع التاجر على أن يعطيه ألف رايل 

فق معه على هذا فيعطيه التاجر ألف رايل فنسمي هذا تخبمسمائة صاع بر فيكون الصاع برايلني وي
 سلماً ألن املشرتي قدم



(4/205) 

 

الثمن والبائع أخر السلعة املثمن إذا حل األجل فهل جيوز أن يبيع التاجر هذا املسلم فيه على 
إىل  من أسلم يف شيء فال يصرفهاملسلم إليه أو ال جيوز؟ يقول املؤلف إنه ال جيوز مث أستدل حبديث )

غريه( لكن احلديث ضعيف فال حيتج به واثنياً ما املانع أن يقول للذي يف ذمته السلم أعطين بدله 
طعاماً آخر ما املانع؟ نقول الواقع أنه ال مانع واألصل يف البيع والشراء احلل لكن حيتاج إىل شيء 

بشيء آخر وربح وحينئذ  ح بقي كلما حل األجل ابعهوهو أال يربح يف هذا ألننا لو قلنا جبواز الرب
يكون كآكل الراب أضعافاً مضاعفة املثال بصورة أخرى لو أسلم ألف رايل خبمسمائة صاع فلما حّل 

األجل قال صاحب الدين سلم اخلمسمائة صاع قال املدين ما عندي لكن عندي ستمائة صاع شعري 
ز وعلى القول الذي رجحناه ب على كالم املؤلف ال جيو فهل جيوز أن يعطيه عن الرب شعريًا؟ اجلوا

جيوز بشرطني التقابض قبل لتفرق ألن بيع الرب ابلشعري البد فيه من التقابض والثاين أال يربح حبيث 
تكون قيمة ستمائة صاع شعري هي قيمة مخسمائة صاع بر ولو قلنا جبواز الربح وصارت قيمة ستمائة 

جنعله شعريًا ستمائة صاع فقال املدين لكن  سمائة صاع بر وقال الدائنصاع الشعري أكثر من قيمة مخ
ما عندي شيء اآلن إال بعد ستة أشهر فجاءت الستة أشهر وليس عنده شعري فحوله إىل بر بزايدة 

فيكون عمله كالذين أيكلون الراب أضعافاً مضاعفة فكلما حل أجل نوع من الطعام أشرتى به نوع 
حل األجل وهو ألف رايل قال ما عندي قال إذن  كالذي يقول ملدينه إذا آخر بزايدة فيكون راب

جنعله أبلف ومائتني إىل سنة وحل األجل يف السنة الثانية فقال جنعله ألف وأربعمائة وهكذا فهذا هو 
الرِّاب َأْضَعافاً  الذي كان أهل اجلاهلية يفعلونه وهو الذي قال هللا عنه )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا ال أَتْكملموا

اَعَفًة( واخلالصة أن دين السلم كغريه جيوز بيعه ملن هو عليه بشرط أال يربح ونزيد شرطاً آخر أن ممضَ 
 يكون القبض قبل التفرق فيما إذا ابعه بشيء يشرتط فيه

(4/206) 

 

القبض قبل التفرق، واخلالصة فيما سبق من املسائل أن بيع الدين على ما هو عليه على القول 
ية أو أي دين لكن سواء كان مثن مبيع أو قرض أو قيمة متلف أو أرش جنا الراجح جائز مطلقاً 

ابلشرطني املذكورين إن كان مما يشاركه يف علة الراب فإنه البد من التقابض والشرط الذي البد منه 



على كل حال هو أال يربح وإذا كان إذا ابعه على غريه فإن كان الغري غري قادر على أخذه فال جيوز 
الغالب أنه سيكون الثمن أقل فسيبيع  خماطرة والغالب إن البائع الذي ابع الدين على فالن ألن هذه

ما يساوي املائة بثمانني واملشرتي قد يقبض فيأتيه مائة بدل مثانني وقد ال يقبض فيخسر الثمانني 
 فهذا ال جيوز لكن إذا كان املشرتي قادرًا على أخذه من املدين فهذا جائز.

 
 فصل

ح حكمه حكم البيع فيما ذكرانه : وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كاإلجارة والصلالقارئ
وماال ينفسخ كاخللع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف يف عوضه قبل قبضه 

 طعاماً أو غريه وكذلك أرش اجلناية وقيمة املتلف واململوك إبرث أو وصية أو غنيمة
 

ه كالوديعة والصداق كذلك نه ال يتوهم غرر الفسخ هبالك املعقود عليه جاز بيعإذا تعني ملكه فيه أل
قاله القاضي ألنه ال ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض اخللع وقال الشريف وأبو اخلطاب هو كاملبيع 

 ألنه خيشى رجوعه ابنفساخ النكاح ابلردة فأشبه املبيع.

(4/207) 

 

نفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كاإلجارة حكمه حكم البيع يف الشيخ: هذا الضابط وهو أن كل عقد ي
ستأجرت منك بعرياً كل يوم أنه ال جيوز على غريه من هو عليه وجيوز على من هو عليه اإلجارة مثاًل ا

بعشرة رايالت وقبضت البعري وتلف هل تثبت اإلجارة أو ينفسخ العقد؟ اجلواب ينفسخ العقد أو 
تني أو أكثر واهندم البيت ما حكم العقد؟ اجلواب ينفسخ فالعقد هنا استأجرت منك بيتاً سنة أو سن

عت زوجها مث مل تقدر على بذل اخللع ينفسخ بتلف العني اليت مت العقد عليها لكن لو أن امرأة خال
فهل ينفسخ اخللع؟ اجلواب ال حىت لو خالعته على شيء معني وتلف على وجه تضمنه هي فإن اخللع 

ز عن تسلميه فالعوض ابقي  ال ينفسخ وعلى هذا فيكون التصرف فيه جائزاً ألنه حىت لو تلف أو عمجِّ
ملبيع قول قوي ال شك والعلة واحدة وهي عدم وال ينفسخ فال ضرر عليه ولكن القول الثاين أنه كا

قدرة املشرتي على االستيفاء سواء كان عوض خلع أو صداقاً أو قيمة متلف أو أرش جناية أو مثن 
رض أو أجرة فالذي يظهر يل أن قول أيب اخلطاب والشريف هو الصحيح أنه جيوز العقد مبيع أو ق

الزم لكن على من هو عليه أما على غري من هو عليه على كل ما ثبت يف الذمة مث إذا مت البيع فهو 



 فعرفتم أن املذهب ال جيوز والقول الثاين إذا كان قادرًا عليه بال مشقة فال أبس.
 

 فصل

(4/208) 

 

القارئ: وقبض كل شيء حبسبه املكيل املبيع مكايلة قبضه كيله ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى 
ه مسلم وإن بيع جزافاً فقبضه نقله ملا هللا عليه وسلم قال )من اشرتى طعاماً فال يبعه حىت يكتاله( روا

 صلى هللا عليه وسلم أن روى ابن عمر قال )كنا نشرتي الطعام من الركبان جزافا فنهاان رسول هللا
نبيعه حىت ننقله من مكانه( رواه مسلم وقبض الذهب والفضة واجلوهر ابليد وسائر ما ينقل قبضه 

مكانه وماال ينقل قبضه التخلية بني مشرتيه وبينه ال  نقله وقبض احليوان أخذه بزمامه أو متشيته من
ىل العرف كاإلحياء واإلحراز والعادة ما حائل دونه ألن القبض مطلق يف الشرع فيجب الرجوع فيه إ

ذكرانه وعنه أن القبض يف مجيع األشياء ابلتخلية مع التميز ألنه قبض فيما ال ينقل فكان قبضاً يف 
 غريه.

وقد مر علينا حكم بيع الشيء قبل قبضه وحكم تلفه قبضه وما أشبه ذلك  الشيخ: القبض خيتلف
ا حيصل القبض؟ بينه رمحه هللا فقال )قبض كل شيء حبسبه( فالقبض عليه مدار أحكام كثرية لكن مباذ

 وعلى هذا

(4/209) 

 

فريجع يف ذلك إىل العرف فما عده الناس قبضاً فهو قبض املكيل املبيع مكايلة قبضه كيله وإن كان 
قبضها أن ينصرف البائع يف مكانه فإذا ابع اإلنسان هذه الصربة كل صاع بدرهم فال يكفي يف 

ربتك بل البد من أن تكال فإذا كيلت فهذا قبض وإن كانت يف مكاهنا وكذلك إذا بيع ويقول خذ ص
جزافا فقبضه نقله أي نقله من مكانه إىل مكان املشرتي أو إىل مكان آخر إذا كان يريد أن يبيعه يف 

إىل جيوز ملشرتيه أن يبيعه حىت ينقله سوق آخر وظاهر األدلة أن ما يباع جمازفة يف السوق فإنه ال 
سوق آخر والظاهر أنه إذا كان السوق طويالً ونقله من طرفه إىل طرفه اآلخر كفى وسبق لنا أن عادة 

الناس اآلن أان ما أويت به إىل السوق العام فإن قبضه يكون ابلتخلية بينه وبني املشرتي ألن السوق 



ا قبض وأما ما ينقل الفضة قبضه يكون ابليد خذ وهات هذليس ملكاً لفالن دون فالن أما الذهب و 
يكون قبضه بنقله مثل الطعام إذا مل يباع مكايلة أو األدوات أو اآلالت مثل مكائن السيارات وما 

أشبهها فهذه يكون قبضها بنقلها وأما قبض احليوان فيكون أبخذه بزمامه أو متشيته عن مكانه وهل 
ف أنه ال يكفي لكن نقول إذا جرت أخذ الزمام؟ نعم وظاهر كالم املؤليكفي أن يركب احليوان بدون 

العادة أبن ركوب املشرتي للحيوان كأخذه لزمامه قلنا هذا قبض مادام أن املرجع للعرف وأما ما 
الينقل فقبضه التخلية بني مشرتيه وبينه ومثل ما الينقل كاألخشاب واألشياء الكبرية كاألحجار فهذا 

ه ال ُيكن أن ينقله على الكتف وُيشي به وهلذا عىن أن الشخص لو اشرتى خشباً فإنقد ال ينقل مب
يكفي التخلية بينه وبني املشرتي ليحصل القبض ومن ذلك أيضاً البيوت ال تنقل فإذا أعطاه املفتاح 
وخال بينه وبينها فهذا قبض هلا وهلذا علل فقال املؤلف )ألن القبض مطلق يف الشرع فيجب الرجوع 

اإلحياء يعين إحياء األرض امليتة مثاًل إذا استوىل شخص ما على  فيه إىل العرف كاألحياء واإلحراز(
 أرض بيضاء ليست ملكاً ألحد فهل تكون له مبجرد أن يضع يده عليها؟ اجلواب ال
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البد من إحيائها واإلحياء يكون مبا جرت العادة أنه إحياء وسيأتينا إن شاء هللا يف ابب إحياء املوات 
تلف فحرز الذهب والفضة يكون إلحراز يعين احلفظ وليس له حد معني بل خيوقوله )اإلحراز( ا

ابلصناديق وراء األبواب املغلقة وحرز الطعام خيتلف إذا كانت البالد آمنة ُيكن أن يكون إحرازه أبن 
تضعه على عتبة الباب يف الدكاكني مثاًل فتختلف األحراز حبسب األزمان وحبسب األماكن وحبسب 

رز الضعيف جدًا قوايً وكذلك خيتلف ابختالف الناس يكون يف بلد والته أقوايء يكون احل الوالة بعض
اإلُيان فالناس خيتلفون إذا كان الشعب مؤمناً ويرى حترمي أخذ املال وحيرتم حدود هللا عز وجل فهو 

مع ليس كالشعب املتهاون يف ذلك، مث قال املؤلف )وعنه أن القبض يف مجيع األشياء ابلتخلية 
ع وُييز نصيب املشرتي وهذا يف غري ما بيع ابلكيل أو الوزن قد التميز( والتخيلة يعين أن يتخلى البائ

يكون له وجهة نظر وبناءًا على ذلك نقول الطعام الذي يباع جزافاً ويتخلى عنه صحابه يعترب هذا 
 قبضاً له فيجوز بيعه ولو يف مكانه.

 
 فصل

بائع ألنه تلف قبل متام تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال ال القارئ: وما يعترب له القبض إذا



ملك املشرتي عليه فأشبه ما تلف قبل متام البيع فإن أتلفه املشرتي أستقر عليه الثمن ألنه تلف 
بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه وإن أتلفه أجنيب مل ينفسخ العقد ألنه له بدالً يرجع إليه فلم 

والرجوع على البائع ابلثمن ألنه تلف بغري فعل قد كما لو تعيب وخيري املشرتي بني الفسخ ينفسخ الع
 املشرتي أشبه ما لو تلف بفعل هللا وبني إمتام العقد والرجوع ببدله ألن امللك له.

الشيخ: إذا اشرتى ما يعترب له القبض فتلف قبل قبضه كاملكيل الذي اشرتاه مكايلة فإنه يعترب له 
 فإذا تلف قبل ذلك فله أربع حاالت: القبض
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احلالة األوىل أن يتلف بفعل هللا عز وجل مثل أن حيرتق بنار أو سيل أو ما أشبه ذلك فهنا ينفسخ 
طعام مكيالة فجاءها مطر بدون البيع وال رجوع للمشرتي على البائع اشرتى مثالً هذه الصربة من ال

ها وذهب هبا فهنا نقول ينفسخ البيع ألن املشرتي يف هذه احلال ال تعدٍّ وال تفريط من البائع واقتلع
 ُيكن أن يرجع على أحد.

احلالة الثانية إن أتلفه املشرتي استقر عليه الثمن ألن إتالفه إايه كقبضه فلو أن املشرتي أتلف ما 
نه هو املتلف ولو ه كأن حيرقه ابلنار أو ما أشبه ذلك ولو خطًأ فإنه يتلف عليه ألاشرتاه مكايلة بفعل

قال قائل يف هذه احلال ملاذا ال جتعلونه على البائع ألنه مل يـمْقبض فيضمنه املشرتي للبائع مث يرجع 
ي فإنه من البائع على املشرتي مبا ضمَّنه إايه؟ نقول هذا تطويل بال فائدة بل نقول إذا أتلفه املشرت 

 ضمانه ويستقر عليه الثمن.
أجنيب ال البائع وال املشرتي وليس من فعل هللا عز وجل فهنا خيري املشرتي بني احلالة الثالثة إن أتلفه 

أمرين إما أن يفسخ البيع ويرجع ابلثمن على البائع والبائع يرجع ابلضمان على املتلف وإما يبقي 
نتهى سملِّّم حقه وانتهت القضية من جانبه لكن هل املشرتي خيتار العقد ويرجع على املتلف والبائع ا

الفسخ ويرجع ابلثمن أو خيتار اإلبقاء ويرجع على املتلف؟ ال شك أنه سوف يتبع األحسن له فإن  
كانت القيم قد زادت وارتفعت فسوف خيتار إمضاء البيع والرجوع على املتلف وإن كان العكس 

 على البائع. فسوف خيتار فسخ البيع ويرجع
نه يضمنه إذا تلف يف يده ابلثمن فكذلك إذا أتلفه القارئ: فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد أل
 وقال أصحابنا احلكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنيب.

 



الشيخ: هذه هي احلالة الرابعة والذي ذكره األصحاب هو األقرب أنه إذا أتلفه البائع خري املشرتي 
بقاً سيختار األصلح يرجع ابلثمن وبني اإلبقاء ويرجع بقيمة املتلف وهنا كما قلنا سابني الفسخ و 

 واألكثر له فصارت األقسام اآلن أربعة:
 . إذا تلف بفعل هللا.1
 . إذا تلف بفعل املشرتي.2
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 . إذا تلف بفعل أجنيب.3
 . إذا تلف بفعل البائع.4

 القارئ: وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه ألنه من ضمان البائع.
 (.1تلف املبيع قبل القبض فالعيب كالتلف متاماً )لتلف إذا الشيخ: معناه أن العيب كا

 
 فصل

القارئ: وإذا ابع شاة بشعري فأكلته قبل قبضه ومل تكن يد ابئعها عليها أنفسخ البيع ألن الثمن 
هلك قبل القبض بغري فعل آدمي فإن كانت يده عليها فهو كإتالفه له وإن ابعها مشرتيها مث هلك 

األول ومل يبطل الثاين ألن ذلك كان قبل فسخ العقد وعلى ابئعها سخ العقد الشعري قبل قبضه أنف
الثاين قيمتها ألنه تعذر عليه ردها وهكذا إن كان بدله شقصاً فأخذه الشفيع انفسخ البيع األول 

وعلى املشرتي رد قيمة الشقص وأيخذ من الشفيع قيمة الطعام ألنه الذي اشرتى به الشقص وعلى 
 وأيخذ من الشفيع قيمة الطعام ألنه الذي اشرتى به الشقص.مة الشقص املشرتي رد قي

 
 فصل

القارئ: وماال حيتاج إىل قبض إذا تلف فهو من مال املشرتي ملا روى محزة بن عبد هللا بن عمر عن 
أبيه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً جمموعا فهو من مال املشرتي ذكره البخاري وهذا 

صلى هللا عليه وسلم إال أن ُينعه البائع قبضه فيضمنه ألنه تلف حتت يد عادية  سنة النيبينصرف إىل 
أشبه ما لو تلف حتت يد الغاصب وسواء حبسه على قبض الثمن أو غريه إال أن يكون قد أشرتط 

 عليه الرهن يف البيع.



__________ 
 املطبوعة، وقال إن عه( كما يف( مث رجع الشيخ للمخطوطة ووجد العبارة )كما لو تعيب قبل بي1)

 وكان الشيخ قد شرحها على أهنا )كما لو تعيب قبل قبضه(. –العبارة غري واضحة 
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الشيخ: الذي ال حيتاج إىل قبض يكون من ضمان املشرتي مبجرد متام العقد ولو كان يف مكانه عند 
ه البائع من قبضه فالضمان على فإن منع البائع وقوله رمحه هللا )ما مل ُينعه البائع من قبضه( صحيح

البائع ويضمنه ضمان غصب يعين يضمنه مبثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان متقوماً وقوله رمحه هللا 
)سواء حبس على قبض الثمن أو غريه( فيه نظر والصواب أنه إذا حبسه على قبض الثمن فال 

أن ُياطل فللبائع أن حيبسه أي ءه يريد ضمان عليه وكيف ذلك؟ يعين إذا ابعه على شخص مث را
حيبس املبيع عنده ويقول إذا أتيت ابلثمن أعطيتك إايه هذا هو الصواب أما املذهب فال ال حيبسه 

وإن حبسه فهو ضامن ويعللون قوهلم أبن الواجب عليه أصالً أال يبيع على شخص مماطل فلماذا مل 
لناس إذا أراد أن يبيع على شخص ذهب ليس كل احيتاط لنفسه واجلواب عن هذا اإليراد أن يقال 

يسأل عنه هل هو مماطل أو غري مماطل واألصل دفع الثمن ال املماطلة فيه والذي ذكرانه أنه جيوز 
 حبس املبيع على مثنه هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه وهو الصواب.

 
 ابب تفريق الصفقة

فقة واحدة كعبد وحر وخل ومخر وعبده وعبد غريه أو ز بيعه صالقارئ: إذا ابع ما جيوز بيعه وماال جيو 
دار له ولغريه ففيه روايتان أحدمها تفرق الصفقة فتجوز فيما جيوز بيعه بقسطه من الثمن ويبطل 

فيماال جيوز ألن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما كما لو ابع شقصاً 
د واحد مجع حالاًل وحراماً فبطل كاجلمع بني األختني وحيتمل أن ألنه عق وسيفا والثانية يبطل فيهما

يصح فيما جيوز فيما ينقسم الثمن عليه ابألجزاء كدار له ولغريه وحنوها والقفيزين املتساويني ألن 
الثمن فيما جيوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين ألن مثن ما جيوز بيعه جمهول لكون 

عليهما ابلقيمة وقسط احلالل منهما جمهول كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد  من ينقسمالث
 بقسطه من الثمن مل يصح فكذا هاهنا فإن قلنا يصح.

(4/214) 



 

الشيخ: هذه مسألة تفريق الصفقة والصفقة هي عقد البيع ومسيت بذلك ألهنم كان يعتادون أن 
ى يده كأنه يقول مت العقد فالصفقة إذًا هي عقد البيع وعقد لالرجل إذا ابع على أخيه ضرب بيده ع

البيع إذا مجع بني ما جيوز بيعه وماال جيوز فما احلكم هل يبطل يف اجلميع أو يصح فيما يصح ويبطل 
 فيما يبطل؟ ذكر املؤلف اخلالف.

تك هذين أبلف عقوله )كعبد وحر( احلر ال جيوز بيعه والعبد جيوز بيعه مثاله قال البائع للمشرتي ب
رايل فالصفقة هنا واحدة واملبيع متعدد بعضه جيوز عقد البيع عليه وبعضه ال جيوز الثانية )خل ومخر( 

اخلل جيوز بيعه واخلمر ال جيوز مثاله ابعه قارورتني إحدامها خل والثانية مخر بعشرة رايالت قوله 
سك عبده وعبد غريه وابعهما مجيعاً م)عبده وعبد غريه( عبد غريه أي الذي مل يوكله ببيعه مثاله أ

 بثمن واحد عقداً 
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واحدام فقال بعتك هذين العبدين بعشرة آالف رايل فالصفقة يف هذه األمثلة كلها مجعت بني ما 
هللا إحدامها تفريق الصفقة يصح بيعه وماال يصح يقول املؤلف فيه روايتان أي عن اإلمام أمحد رمحه 

عه بقسطه من الثمن ويبطل البيع فيما ال جيوز ألن كل واحد منهما له حكم )فتجوز فيما جيوز بي
منفرد فإذا أجتمع بقيا على حكمهما كما لو ابع شقص وسيفاً( فلو ابع حرًا وعبدًا بعشرة آالف 

شرة آالف رايل على القول احلر شاب نشيط متعلم فاهم والعبد شيخ كبري جاهل فباعهما بع
ه احلر نقدرها مثالً بتسعة آالف ومخسمائة والعبد الكبري اجلاهل املركب ابلصحة نقول احلر قيمت

نقدره خبمسمائة نقول اآلن صح بيع العبد خبمسمائة واحلر على كل حال ال يصح بيعه وكذلك قوله 
ت كيف نقوم؟ اجلواب نقوم اخلمر )خل ومخر( ابع قارورة من اخلل وقارورة من اخلمر بعشرة رايال

لشعري واخلمر من العنب أيهما أكثر قيمة لو كان كالمها خاًل ال شك خل العنب أكثر خاًل اخلل من ا
فاآلن هااتن قاروراتن إحدامها مخر والثانية خل فباعهما مجيعاً بثمن واحد واخلمر من العنب واخلل 

ن ومنشي على هذا وكذلك )عبده وعبد غريه( واملهم أمن الشعري كيف نقوم؟ مثانية رايالت ورايلني 
الرواية األوىل أن العقد صحيح فيما يصح فيه العقد وابطل فيما يبطل فيه العقد ولكن له اخليار كما 
سيأيت وأما الرواية الثانية أن العقد ال يصح فيهما مجيعاً ألنه أجتمع مبيح وحاظر فغلب جانب احلظر 

األول وهو تفريق  ترد السلعة للبائع وأيخذ املشرتي الثمن واملذهبونقول البيع غري صحيح و 



الصفقة فما كان جيوز عقد البيع عليه فبيعه صحيح وماال فال وقوله رمحه هللا )كما لو ابع شقصاً 
وسيفاً( يعين ابع شقصاً وسيفاً بيعاً صحيحاً فيصح يف الشقص ويف السيف والشقص يعين النصيب 

من هذه األرض وسيفاً ا أشبه ذلك فهو إذا ابع على هذا اإلنسان نصيبه من أرض أو بيت أو م
يصح البيع أو ال يصح؟ اجلواب يصح ومعلوم أن الشقص سيكون فيه شفعة وعند أخذ الشريك 

 ابلشفعة ماذا نصنع؟ نقسط
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الثمن عليهما أي على قيمة الشقص وقيمة السيف وهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن أييت مبثال 
قسطه من الثمن يك ابلشفعة فالبد أن يمقوَّم بالشقص والسيف وذلك ألن الشقص إذا أخذه الشر 

واملثال إنسان عنده سيف وهو سيف مشهور بتار من أحسن السيوف يساوي عشرة آالف وعنده 
نصيب من األرض له فيها شريك أي يف األرض شريك فباع نصيبه من األرض والسيف بعشرين ألف 

لشريك يف األرض وطالب ابلشفعة واألرض تساوي مخسة آالف والسيف يساوي عشرة آالف فقام ا
فبكم نقوم الشقص من أجل أن نسقط مثنه من جمموع الثمن؟ اجلواب مخسة آالف ألن الثمن 

عشرين ألف والشقص مخسة آالف والسيف عشرة آالف فيكون مخسة عشرة ألف يعين أنه نقص 
وثلث للشقص فهذا  الربع قد وقع البيع بعشرين ألف فنوزع العشرين على ثالثة أثالث ثلثني للسيف

 معىن الكالم.
 

القارئ: كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن مل يصح فكذا هاهنا فإن قلنا يصح 
علم املشرتي احلال فال خيار له ألنه دخل على بصرية وال خيار للبائع حبال وإن مل يعلم املشرتي 

 .احلال فله اخليار ألن عليه ضرراً يف تفريق الصفقة
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الشيخ: هذه املسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو القول الراجح إن شاء هللا فاملشرتي له اخليار بني أن 
ألن تفريق الصفقة عليه قد يضره قد  أيخذ ما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن وبني أن يرد البيع

ف يريد أن يكرمهم ولكن تبني أن يكون مثاًل أشرتى هاتني العلبتني على أهنما خل ألنه عنده ضيو 



واحدة منهما مخر وحينئذ ال يتم اإلكرام فيقول فات مقصودي فنقول لك اخليار رد البيع كله وأما 
ل كما إن املشرتي إذا علم ابحلال فليس له اخليار يعين البائع يقول املؤلف ال خيار له ألنه عامل ابحلا
عقد البيع عليه فال خيار له كما لو عرف أن هذا الرجل  لو أن املشرتي علم أن أحد املبيعني ال يصح

ابع عبده وعبد غريه فإنه ال خيار له لدخوله على بصرية املؤلف يقول البائع يقول ال خيار له ابحلال 
لكن إذا كان جاهاًل كرجل اتجر ال يدري عن كل أمواله فله اخليار أيضاً واملهم أن  بناًء على أنه عامل

بعبارة أعم فنقول ملن جهل احلال اخليار ليشمل ذلك البائع واملشرتي لكن صحيح أن  األوىل أن أنيت
ار صار البائع يف الغالب ال خيفى عليه األمر لكن قد خيفى فإذا أتينا بعبارة وللجاهل يف احلال اخلي

 هذا هو العدل فإن كان اجلاهل هوالبائع فله اخليار وإن كان اجلاهل هو املشرتي فله اخليار.
 القارئ: وإن اشرتى معلوماً وجمهواًل بطل العقد فيهما ألن ما خيص املعلوم من الثمن جمهول.

هما مثناً فقال الشيخ: علم من قوله )ألن ما خيص املعلوم من الثمن جمهول( أنه لو قدر لكل واحد من
ز؟ اجلواب بعتك هذا اجلمل ومجل آخر يف املرعى كل واحد بعشرة فهل جيوز يف املعلوم أو ال جيو 

 التعليل يدل على اجلواز مادام أنه قدر لكل واحد منهما مثناً فيصح يف املعلوم وال يصح يف اجملهول.
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القارئ: ولو ابع قفيزين من احلالل بثمن واحد فتلف أحدمها قبل قبضه مل ينفسخ العقد يف الباقي 
ثمن الباقي منهما ال يوجب جهالة منهما سواء كاان من جنس واحد أو جنسني ألن حدوث اجلهل ب

 لها.املبيع حال العقد قال القاضي ويثبت للمشرتي خيار الفسخ لتفريق الصفقة عليه فأشبه ما قب
 

 فصل
 القارئ: فإن مجع بني عقدين خمتلفي احلكم كبيع وإجارة أو صرف.

إلجارة تقع على الشيخ: البيع واإلجارة واضح أهنما خمتلفان حكماً ألن البيع يقع على العني وا
املنافع والصرف أيضاً خيتلف عن البيع ألن الصرف بيع نقد بنقد وله شروط والبيع ليس كذلك وإن  

وعاً من البيع يف الواقع ألنه بيع نقد بنقد لكن له أحكام خاصة فلهذا قال أنه خيتلف كان الصرف ن
 احلكم بينه وبني البيع غري الصرف.

لفي احلكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد صح فيهما ألن القارئ: فإن مجع بني عقدين خمت
اال شفعة فيه وفيه وجه آخر اختالف حكم العقدين ال ُينع الصحة كما لو مجع بني ما فيه شفعة وم



ال يصح ألن حكمهما خمتلف وليس أحدمها أوىل من اآلخر فبطل فيهما فإن البيع فيه خيار وال 
 يشرتط التقابض فيه يف اجمللس.

 يخ: والصرف ال خيار فيه وكذلك يشرتط فيه التقابض يف اجمللس.الش
ابض وينفسخ العقد بتلف العني يف القارئ: وال ينفسخ العقد بتلف املبيع والصرف يشرتط له التق

 اإلجارة.
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الشيخ: ألن تلف املبيع يكون على نصيب املشرتي إال ما كان من ضمان البائع كما سبق وال ينفسخ 
املؤجر وهلذا قال )وينفسخ  د وكذلك أيضاً الصرف ال ينفسخ بتلف املبيع واإلجارة تنفسخ بتلفالعق

العقد بتلف العني يف اإلجارة( وعلى كل حال هذه املسألة إذا مجع بني شيئني يف عقد ال أبس به مثل 
أو قال أن يقول أجرتك بييت وبعتك عليك السيارة بكذا وكذا فهنا إجارة للبيت وبيع للسيارة 

ني ثبت ملكه ابلبيع والثاين ثبت أجرتك هذا البيت وبعت عليك هذا البيت يصح ألن أحد البيت
ملكه ابإلجارة لكن لو شرط قال بعتك بييت بشرط أن تستأجر البيت الثاين فاملذهب ال يصح 

والصحيح أنه يصح وعلى هذا فإذا مجع بني عقدين بال شرط فهو صحيح وإن مجع بينهما بشرط 
جاز مجعه بال شرط جاز لى املذهب غري صحيح والصواب أنه صحيح والتعليل واضح وهو أن ما فع

 مجعه بشرط ألنه ال يرتتب على ذلك مفسدة.
 القارئ: وإن مجع بني نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنيت وبعتك داري مبائة صح.

 عوضاً عن املبيع وصداقاً للمرأة. الشيخ: لو قال زوجتك بنيت وبعتك داري مبائة يصح وتكون املائة
  يفسد بفساد العوض ويف البيع وجهان.القارئ: صح يف النكاح ألنه ال

 
الشيخ: والصواب الصحة لكن لو طلق قبل الدخول فسوف تستحق املرأة نصف املهر فكيف 

نعرف؟ اجلواب يقسط يعين يؤتى أبانس أهل خربة ويقال كم يساوي البيت وكم صداق مثل هذه 
 رأة ويقسط العوض على ذلكامل

لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك مبائة بطل البيع وجهاً واحدا  القارئ: وإن مجع بني بيع وكتابة فقال
رَّج على الروايتني يف  ألنه ابع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إايه من غري كتابة وهل تبطل الكتابة خيم

 تفريق الصفقة.
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ز وتفرق الصفقة وخالصة هذا الفصل أنه إذا مجع بني عقدين فإن اجلمع الشيخ: الصحيح أنه جيو 
ا مل يتضمن حمظوراً صحيح إذا مل يكن بشرط وإذا كان بشرط فاملذهب ال يصح والصحيح أنه يصح م

شرعياً فإن تضمن حمظوراً شرعياً أبن قال بعتك بييت هذا فقال اشرتيته منك مبائة بشرط أن أقرضك  
 ن البيت أكثر من قيمته احلقيقة فهنا نقول أنه ربح يف قرض فال جيوز.كذا وكذا وكان مث

طل يف اخلمر ونقدر اخلمر السائل: قلنا إنه لو ابع مخرًا وعصريًا صفقة واحدة يصح يف العصري ويب
عصريًا مث نقسط الثمن على ذلك فلماذا ال نقول نبقي مخر على ما هي عليه ونقدر مثنها مخرًا عند 

 هل الذمة؟من يبيعهاكأ
الشيخ: ال جيوز ألن بيع اخلمر غري صحيح والبيع اآلن على مسلم فال ُيكن أن نقدر القيمة على 

اعتباره حىت األمة مثالً لو أن اإلنسان قتل أمة غري مغنية وأمة  أهنا مخر وكل شيء حمرم فإنه ال جيوز
على أهنا غري مغنية ألن كل ما زاد  مغنية فهل نقوم قيمتها على أهنا مغنية أوغري مغنية؟ اجلواب نقدرها

 بوصف حمرم فال عربة به.
 

 فصل
ن الثمن معلومة ولو  القارئ: ولو ابع رجالن عبداً هلما بثمن واحد صح ألن حصة كل واحد منهما م

كان لكل واحد منهما قفيز وكاان من جنس واحد فباعامها صفقة واحد صح لذلك وإن كان املبيع 
ن مثل أن كان لكل واحد منهما عبد فباعامها صفقة واحدة أو وكاّل رجاًل مما ال ينقسم عليه الثم

منهما مبيع حبصته من  فباعهما أو وكل أحدمها اآلخر فباعهما بثمن واحد مل يصح ألن كل واحد
الثمن فلم يصح كما لو صرح به وحيتمل أن يصح بناًء على تفريق الصفقة أو كما لو كاتب عبدين  

 حد.كتابة واحد بعوض وا
الشيخ: هذا هو الصحيح االحتمال الثاين هو الصحيح ألنه ال توجد جهالة وغاية ما هنالك أنه إذا 

كم تقدرون عبد فالن وبكم تقدرون عبد اآلخر فمثاًل إذا  مل يصطلحا أن يمؤتى أبهل اخلربة ويقال ب
 كان مثن
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اآلخر بثمانية آالف فاجلميع مثانية العبدين عشرة آالف وقالوا نقدر عبد فالن بعشرة آالف وعبد 
ه مثانية آالف ينقص؟ عشر ألف فهل نقول أهنما يقتسمان العشرة آالف سواء أو من عبده قيمت

اجلواب ينقص مبقدار العشر وهلم جرا فالصواب أنه جيوز أن يبيع عبديهما بثمن واحد مث إن 
 ثمن على قيمة العبدين.اصطلحا فيما بعد فاألمر إليهما وإن مل يصطلحا فإنه يقسط ال

 السائل: هل قول الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً فهو رابً فهل هذا يف كل األحوال؟
لشيخ: نعم وهو قول الفقهاء وفيه حديث لكنه ضعيف ولكن املعىن يقتضيه ألنه لوال قصد اإلرفاق ا

د أسبوع مثاًل ال واإلحسان يف القرض لكان حراماً ألين لو بعت عليك درهم بدرهم تعطيين إايه بع
 جيوز أما القرض إذا أقرضتك لو يبقى عندك عشرة سنوات جاز.

 وأان أعمل يف حمل بيع وعليه زحام شديد من الناس فقمت وأتيته السائل: لو أقرضين رجل مثالً 
 ابلبضاعة وأعفيته من الوقوف يف الزحام وبعته بنفس ما أبيع به الناس فهل هذه اخلدمة جائزة؟

هر أن هذا ال أبس ألنه ليس فيها منفعة مال أما إذا كان فيها منفعة مال فال جيوز ألنك الشيخ: الظا
  شيء جرت العادة خبدمته فيه فال أبس.تريد أن ختدمه يف

 
 ابب الثنيا

القارئ: إذا ابع حائطاً وأستثىن شجرة بعينها أو قطيعاً واستثىن شاة بعينها صح ألن النيب صلى هللا 
ن الثنيا إال أن تعلم( قال الرتمذي هذا حديث صحيح وهذه معلومة وإن استثىن عليه وسلم )هنى ع

للخرب وإن استثىن أصعاً معلومة أو ابع خنلة وأستثىن أرطااًل معلومة  شجرة أو شاة خيتارها مل يصح
فعنه أنه يصح للخرب واملذهب أنه ال يصح ألن املبيع إمنا علم ابملشاهدة واالستثناء يغري حكم 

 هدة فإنه ال يدري كم يبقى يف حكم املشاهدة.املشا
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الشيخ: هنا ثالثة أنواع من االستثناء األول إذا ابع حائطاً واستثىن شجرة بعينها أو قطيعاً يعين من 
نها فهذا جائز وال إشكال ألن املستثىن اآلن معلوم والباقي معلوم أيضاً الغنم واستثىن شاة بعي

استثىن شجرة أو شاة خيتارها فهذا ال يصح ألنه جمهول فلو قال مثاًل بعتك والصورة الثانية إذا 
حائطي إال خنلة أختارها فهذا ال يصح ألننا ال نعلم ماذا خيتار فيكون جمهول وكذلك أيضاً إذا ابعه 

وقال بعتك هذا القطيع يعين جمموعة من الغنم إال شاة أختارها فال يصح ألنه ال يمدرى ماذا  القطيع



تار من القطيع والصورة الثالثة إذا ابع خنلة واستثىن أرطاالً معلومة أو ابع صربة واستثىن آصعاً خي
ال بعتك هذه معلومة ففي ذلك روايتان عن اإلمام أمحد األوىل يصح والثانية ال يصح ومثال ذلك ق

غري معلوم فال  النخلة واستثنيت من مثرها رطاًل فاملذهب ال يصح ألنه إذا أخذ الرطل بقي ما بعده
ندري ماذا يبقى بعد الرطل والصحيح أن ذلك جائز ألن البائع استثىن شيئاً معلوماً فدخل يف )هني 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الثنيا حىت تعلم( وهذه معلومة فإذا
 

ن أخذ الرطل صار الباقي معلوماً ابملشاهدة وال إشكال فيه وكذلك لو ابع عليه صربة يعين كومة م
طعام واستثىن صاعاً منها فاملذهب أنه ال يصح والصحيح أنه يصح ألنه إذا أخذ الصاع فالباقي 

كالنصف والربع   معلوم ابملشاهدة الصورة الرابعة أن يبيعه الثمرة ويستثين جزءاً مشاعاً معلوماً منها
ة يعين مثرها إال والثلث وما أشبهها فهذا جائز ألنه معلوم ابلنسبة مثل أن يقول بعتك هذه النخل

العشر فإنه يصح ومن ذلك أيضاً أن يقول بعتك بستاين هذا كله واستثنيت الزكاة فإنه يصح ألنه 
 اًل فيما يسقى بال مؤونة.معلوم ابلنسبة إذ أن الزكاة نصف العشر فيما يسقى مبؤونة والعشر كام

ن هذه الصربة إال مكوكا صح ألن القارئ: ولو ابعه الصربة إال قفيزا مل يصح لذلك فإن ابعه قفيزًا م
 القفيز معلوم واملكوك منه معلوم.
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الشيخ: قوله )إذا ابعه قفيزًا من هذه الصربة( القفيز مكيال معروف وأستثىن من القفيز مكوكاً 
 ذا صحيح.واملكوك جزء معلوم من القفيز فكأنه اآلن ابعه قفيزًا إال مكوكاً وه

 إال ذراعا ومها يعلمان ذرعاهتا جاز وكان مشاعاً.القارئ: وإن ابعه دارًا 
الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا )إن ابعه دارًا إال ذراعاً( فهم يعلمون أن الدار عشرة أذرع مثاًل فإنه 

هلذا قال )وكان جيوز ألنه معلوم ابلنسبة يعين إذا كانت عشرة أذرع واستثىن ذراع كأنه استثىن عشرها و 
 مشاعاً منها(.

 ارئ: وإال مل جيز كما لو ابعه ذراعاً منها.الق
 الشيخ: )وإال( يعين وإال يعلمان ذرعها )مل جيز( ألنه كالقفيز من الصربة.

مسألة: لو ابعه داراً إال ذراعاً مما يلي بيته يصح أو ال يصح؟ على القول الراجح يصح أما على 
ذرعها فرمبا جيوز على املذهب وأان ان يعلمان ذرعها فإذا كان يعلمان املذهب ما يصح إال إذا ك



أشك يف أهنم جييزون هذا أيضاً ألنه إذا قال إال ذراعاً مما يلي بييت فهذا كاملعني خبالف ما إذا قال إال 
 ذراعاً منها فهذا مشاع لكن على القول الراجح أنه جائز وال حرج فيه كقوله بعتك الصربة إال قفيزاً 

 منها.
إال كسبه أو قطناً إال حبه أو شاة إال شحمها أو فخذها مل يصح ألنه القارئ: وإن ابعه مسسماً 
 جمهول فيدخل يف اخلرب.
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الشيخ: ما هو كسب السمسم أان ال أعرف ما هو ابلضبط لكن لعله ألياف السمسم أو قوله )أو 
لكلى أو على ما على اشاة إال شحمها( هذا جمهول ألن الشحم منه ما هو منفرد كاأللية والثِّّرب و 

القلب ومنها ما هو خمتلط ابللحم ال ُيكن اإلحاطة به فإذا ابعها إال شحمها فإنه ال جيوز وإذا ابعها 
إال فخذها يقول املؤلف أيضاً أنه ال جيوز وإذا ابعها إال رأسها فاملذهب أنه جيوز وهو كذلك أيضاً 

زء منفرد فإنه جيوز استثنائه ألنه معلوم ية وكل جحىت الفخذ على القول الراجح أنه جائز فالفخذ واألل
ابملشاهدة فلو ابعه الشاة وقال إال رقبتها أو إال ورأسها أو إال رجلها أو إال يدها أو إال أليتها كل 

 هذا جائز ألن هذا معلوم
 

ال ابملشاهدة لكن لو قال بعتك هذه الشاة إال كبدها نقول الكبد ال شك أهنا متميزة لكنها داخلة ف
د والقلب كذلك متميز لكنه داخل والرئة متميزة لكنها داخلة والكلى متميزة لكنها داخلة تمشاه

رج وبيع وأشرتي أما ما كان مشاهدًا معلوماً  فهذه الذي يظهر أنه ال يصح ونقول انتظر حىت خيم
 فالصحيح أنه ال أبس به.

تثىن ما يف بطنها وعنه ال ارية واسالقارئ: وإن استثىن محلها فعنه أنه يصح ألن ابن عمر أعتق ج
 يصح وهو أصح للخرب.
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الشيخ: الصحيح األول أنه يصح وال يعارض اخلرب ألن اخلرب هنى عن الثنيا إال أن تعلم وهذا معلوم 
عها حائاًل فإن قال قائل احلمل اآلن وإذا ابعه احلامل شاة أو بعريًا أو غريها وأستثىن احلمل فكأنه اب



النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر؟ قلنا إن استثنائه استبقاء وليس ابتداء جمهول وقد هنى 
تعويض وفرق بني االستبقاء واالبتداء فإذا قال قائل ُيكن أن يكون واحد أو أثنني أو ذكر أو أنثى أو 

وقدر أنه  رد علينا أنه من ابب الغرر ألن هذا من ابب االستبقاءخيرج حياً أو ميتاً؟ قلنا كل هذا ال ي
ابعها حائاًل أليس البيع يصح وهذا مثله فإذا قال قائل رمبا متوت البهيمة من الوضع؟ قلنا وإذا ماتت 
فهذا احتمال وارد لكنه قليل ابلنسبة للواقع مث لو قمّدر أنه وقع فإن البهيمة مل متت بسبب احلمل أي 

مضمونة عليه ويكون املشرتي هو  ن صاحب احلمل الذي استثناه تعدى عليها حىت نقول إهنابسبب أ
الذي خاطر ورضي وعلى كل حال الصواب أنه إذا ابع حاماًل واستثىن محلها فإن البيع صحيح 

 واالستثناء صحيح وال ينايف اخلرب.
وإن قلنا ال يصح مث ففيه وجهان  القارئ: فإن ابع جارية حامالً حبر وقلنا استثناء احلمل صح هاهنا

استثناه يف احلقيقة والثاين يصح ألنه قد يقع مستثىن ابلشرع ماال يصح استثناؤه أحدمها ال يصح ألنه 
 ابلشرط بدليل بيع األمة املزوجة.

الشيخ: الصواب أنه يصح كما لو كانت حاماًل برقيق وأستثىن محلها ابئعها فإنه ال أبس به فالصواب 
البائع أن يعقد عليه البيع فيكون واملستثىن ابلشرع أقوى ألن املستثىن ابلشرع ال ُيلك أنه يصح 

استثنائه أقوى لكن كيف تكون حامل ابحلر وهي أمة؟ نقول هذه تتصور فيما لو وطئت بشبهة يكون 
يه الواطيء ظن أهنا زوجته مثاًل فإن الولد يكون حرًا وعليه ضمانه لسيدها ألنه هو الذي أتلفه عل

 ألنه لو كان نكاحاً لكان الولد رقيقاً للسيد.
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القارئ: وإن ابع حيواانً مأكوالً واستثىن رأسه وجلده وسواقطه صح نص عليه ألهنا ثنيا معلومة وقد 
 فذهب أبو بكر وعامر بن فهرية روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني هاجر إيل املدينة مر براعٍ 

 فاشرتاي منه شاة وشرطا له سلبها.
م والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع معلومة وعلى ما الشيخ: وهذا واضح أنه يصح اجللد معلو 

ذكران حىت لو استثىن الفخذ واستثىن اليد بعضوها أو استثىن الرقبة أو استثىن األلية فهو جائز 
 والسلب هو

 
لقاعدة يف ابب الثنيا أن يكون املستثىن معلوماً سواء علمت نسبته إىل املستثىن منه أم مل تعلم اجللد وا



إذا قال بعتك هذه الصربة من الطعام إال قفيزًا يصح على القول الراجح ألن القفيز معلوم فمثاًل 
هذا القطيع إال شاة والنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )هنى عن الثنيا إال أن تعلم( فلو قال بعتك 

تكن متساوية  منه ففيه تفصيل إذا كانت الغنم متساوية القيم فاالستثناء يصح ألهنا معلومة وإن مل
فإنه على القول الراجح الذي نصحح فيه تصرف الفضويل نقول يصح فإذا أتى ابلشاة اليت ختتارها 

ج إىل إعادة العقد ألن هذا من ابب فللمشرتي اخليار أييت به فإذا قال نعم خذها صح البيع وال حيتا 
وله اخليار إذا راءه ويصح إجازة ما مضى وكما عرفنا أن من العلماء من يقول يصح بيع ما مل يره 

البيع ابلصفة وله اخليار إذا رأه واملهم أنه أنخذ هنا قاعدة أن ما اختلف العلماء فيه من أنواع 
ع البد أن أتيت ابلدليل فإذا جاء الدليل ووجدان أنه املعامالت فاألصل فيه احلل وهلذا نقول ملن من

 ينطبق على األدلة املناعة منعنا املعاملة.
: فإن متنع املشرتي من ذحبها مل جيرب وعليه قيمة ذلك ملا روي عن علي رضي هللا عنه أنه القارئ

نها فأعطوه قضى يف رجل أشرتى انقة وشرط ثنياها فقال أذهبوا معه إىل السوق فإن بلغت أقصى مث
حساب ثنياها من مثنها وعن الشعيب قال قضى زيد بن اثبت وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

 م يف بقرة ابعها رجل واشرتط رأسها ابلشروى يعين أن يعطيه رأساً مثل رأس.وسل

(4/227) 

 

الشيخ: وعلى هذا يصح ألن املستثىن اآلن معلوم ابملشاهدة فلو استثىن الرأس أو اجللد أو السواقط 
هذه والعضد وما أشبه ذلك ألن وهي األكراع يصح وذكران أن مثل ذلك أيضاً اشرتاط األلية والفخذ 

معلوم فإن قال قائل وهل تقولون إن مثل ذلك أن يشرتط الكبد والقلب والرئة؟ اجلواب ال ألن هذه 
غري معلومة فهي يف ابطن اجلوف فليست معلومة ابملشاهدة واألكباد قد ختتلف صغراً وكربًا وكذلك 

 القلوب.
 

 فصل
وبه إىل موضع معني ودار أستثىن مدة معلومة كجمل اشرتط ركالقارئ: ومن ابع شيئاً وأستثىن منفعته 

سكنها شهرا وعبٍد استثىن خدمته سنة صح ملا روى جابر أنه ابع النيب صلى هللا عليه وسلم مجاًل 
 وأشرتط ظهره إىل املدينة متفق عليه وألهنا ثنيا معلومة فتدخل يف خرب أيب هريرة.

ا وامتنع املشرتي من ذحبها فإن عليه س أو اجللد أو األكراع إذالشيخ: إذا اشرتط البائع استثناء الرأ



قيمتها ألهنا مل تدخل يف ملكه بسبب استثناء البائع كما قال املؤلف رمحه هللا فإن قال قائل ملاذا ال 
جتعلونه يضمنها مبثلها؟ قلنا ألهنا دخلت ابلتقومي فهي مستثناة من شيء مبيع عموِّض عنها ابلقيمة فال 

س بدله وهذا هو الظاهر ولو قيل أبنه جيب أن أييت برأس مثله إذا أن نقول البد أن أتيت برأُيكن 
أمكن فهو جيد وقول املؤلف )ومن ابع شيئاً واستثىن منفعته مدة معلومة( ذكر أنه البد أن تكون 

 املدة معلومة وأن تكون املنفعة معلومة
 

كوبه إىل زمن معني ضع معني وكذلك لو أشرتط ر أيضاً وضرب لذلك مثاًل جبمل أشرتط ركوبه إىل مو 
 لكن بني نوع استعماله يف هذا الزمن فال أبس.

القارئ: فإن عرض املشرتي على البائع عوضها مل يلزمه قبوله ألن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو 
تحق استأجرها وإن أراد البائع اجارهتا تلك املدة فقال ابن عقيل يصح يف قياس املذهب ألنه اس

 املستأجر.نفعها فملك إجارهتا ك
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الشيخ: هذا صحيح لكن لو قال املشرتي ملا رأى أن البائع أجرها فقال املشرتي أان أحق هبا ويل 
ك ذلك ألن هذا من دفع الشفعة فهل ُيلك ذلك؟ ظاهر كالمهم أنه ال ُيلك ولكن الصحيح أنه ُيل

ام البائع قد ختلَّى عنها ومل الضرر عنه أن أييت إنسان غري البائع يسكنها فإن فيه ضرر عليه وماد
يتمسك هبا فإن مشرتيها أحق هبا من غريه ألن معه األصل واملنفعة فرع مثال ذلك رجل ابع بيتاً 

يؤجر البيت هذه السنة فهل ُيلك ذلك  وأستثىن سكناه مدة سنة فقبل املشرتي مث إن البائع أراد أن
ك ذلك ألن املنفعة له أي للبائع كاملستأجر أو ال؟ املؤلف يقول ُيلكه ونقل عن ابن عقيل أنه ُيل

يستأجر بيتاً ملدة سنة فله أن يؤجره لكن بشرط أال يؤجره ألحد أكثر منه ضرراً فلو أن مشرتي 
ق به أان أعطيك األجرة فهل ُيلك ذلك أو ال؟ البيت قال للبائع مادمت تريد أن تؤجره فأان أح
اب أنه ُيلك ذلك وأنه يقال للبائع خذ األجرة اليت اجلواب ظاهر كالم الفقهاء أنه ال ُيلك والصو 

 تريد أن تؤجرها به من املشرتي وال تدخل عليه أانس قد يضرونه.
وإن تلف بغري تفريط فكالم  القارئ: وإن أتلف املشرتي العني فعليه قيمة املنفعة لتفويته حق غريه
لبائع مل ُيلك منفعة من جهة أمحد رضي هللا عنه يقتضي ذلك بعمومه وحيتمل أن ال يضمن ألن ا

املشرتي فلم يلزمه عوضها له كما لو تلفت النخلة املبيعة مؤبرة بثمرهتا واحلائط الذي استثىن منه 



 شجرة وحيمل كالم أمحد على من فرط.
 فاملتعني أنه لو تلفت هذه العني فال ضمان على املشرتي ألن البائع مل ُيلك الشيخ: هذا هو املتعني

من جهة املشرتي وإمنا ملكها ابالستبقاء ال بتجديد امللك ومعىن ابالستبقاء أنه ملا أستثىن  هذه املنفعة
لى املنفعة اليت تكون اتبعة لألصل أبقاها على ملكه فالصواب املتعني أهنا لو تلفت فال ضمان ع

 املشرتي ولكن إن فرط يف تلفها فهنا يتوجه أن يمضمَّن األجرة للبائع.
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ل: قلنا إنه ال جيوز استثناء الكبد أال نقول إن هذا يؤول للعلم خاصة إذا كان سيذبح البهيمة السائ
 يف نفس الوقت؟

ء مث إن هذا مشكل إذا استثناها وصارت الكبد الشيخ: ال جيوز لئال يتجاسر الناس على هذا الشي
 صغرية.

 السائل: وغن كان رضي بذلك؟
 فإذا ذحبناها واخرجنا الكبد فاستثنيها ونـَزِّل من القيمة.الشيخ: ال يكفي ونقول إذا كنت راضي 

 
 السائل: قلنا يصح استثناء احلمل فما الفرق بينه وبني الكبد؟

لكبد فهو من األجزاء فاحلمل ال أبس ابستثناءه على القول الشيخ: نعم ألن احلمل منفصل أما ا
 الراجح ألنه كأنه ابعها على أهنا حائل.

 لى احلمل اللنب ألن كل واحد منهما منفصل؟السائل: هل يقاس ع
 الشيخ: نعم مثاًل لو ابعه شاة لبوانً وأستثىن اللنب املوجود اآلن فيها فال أبس.

صح وتكون املنفعة مستثناة يف يد املشرتي فإن مل يعلم به فله اخليار القارئ: وإن ابع املشرتي العني 
 ألنه عيب فهو كالتزويج يف األمة.

 اضح.الشيخ: هذا و 
القارئ: ومن ابع أمة واستثىن وطأها مل يصح ألنه ال حيل إال يف تزويج أو يف ملك ُيني ومن استثىن 

 مدة غري معلومة مل يصح للخرب.
مثالً بعتك بييت مبائة ألف على أن أبقى ساكناً فيه حىت أجد بيتاً فهنا املدة  الشيخ: من ذلك أن يقول

أن ذلك صحيح بشرط أن يذكر مدة أعلى أبن يقول معلومة غري معلومة فال يصح والصحيح 



استثنيت سكناه حىت أجد بيتاً يف خالل سنة فهذا ال أبس به ألن أكثر ما عند املشرتي أن يسكن 
جد بيتاً قبل السنة انتهت مدة االستثناء، وأما صار استثناء البائع وطء األمة املبيعة البائع سنة فإذا و 

هِّْم َحافِّظموَن  ال يصح ألنه إذا ابعها أنتقل امللك إىل املشرتي وهللا عز وجل يقول )َوالَّذِّيَن همْم لِّفمرموجِّ
هِّْم َأْو َما َمَلَكْت َأُْيَاهنممْم( وهن5)  ا انتقل امللك عنه فال يصح.( إِّالَّ َعَلى َأْزَواجِّ
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 ابب الشروط يف البيع
 القارئ: ابب الشروط يف البيع.

دينا شروط شيء وشروطاً يف شيء فما هو الفرق؟ الفرق من وجهني األول الشيخ: جيب أن نعلم أن ل
عليه صحته والشروط يف الشيء يتوقف عليه لزومه فيمن شرط له ذلك  شروط الشيء تتوقف

الشيء فقولنا شروط الشيء تتوقف عليه صحته مثالً نقول شروط البيع مثانية إذا فمقد واحد منها مل 
البيع ال تتوقف عليه صحته فلو اشرتط املشرتي يف العبد أن يكون كاتباً يصح البيع أما الشروط يف 

تبني أنه غري كاتب فالعقد ابطل؟ اجلواب ال لكن يتوقف عليه لزومه فيمن شرط له فهل نقول إذا 
فنقول ملن شرط له أن العبد كاتب اخليار له إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده لعدم الوفاء ابلشرط 

 شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع والشروط يف الشيء موضوعة من قِّبِّلِّ املتعاملني والفرق الثاين
يع أو إجارة أو غري ذلك فهذا هو الفرق وُيكن أن نزيد فرقاً اثلثام فنقول شروط الشيء شروط بب

 اثبتة شرعاً سواء اشرتطت أم مل تشرتط
 

وبعضها حمرم الغي إذا كانت مما ال حيل  وأما الشروط يف الشيء بعضها اثبت إذا كانت مما حيل شرطه
يف الشيء فالشروط يف البيع يف هذا الباب الذي شرطه فهذه ثالثة فروق بني شرط الشيء والشرط 

 معنا هي اليت وضعها املتعاقدان.
القارئ: وهي على أربعة أضرب أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد ابلعيب فهذا ال أثر 

 وأتكيد ملقتضى العقد.له ألنه بيان 
مك الثمن فحكم هذا الشرط ال الشيخ: مثاله ابع عليه بيتاً وقال بشرط أنك تسلمين البيت وأسل

أثر له سواء شرط أم مل يشرط ألن هذا هو مقتضى العقد، مثال آخر ابعه البيت وقال املشرتي 
فهذا ال حاجة له ألنه بشرط أين أتصرف فيه كما شئت ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف أو غري ذلك 



 اثبت مبقتضى العقد.
األجل والرهن والضمني فهذا شرط صحيح الزم ورد القارئ: الثاين ما هو من مصلحته كاخليار و 

 الشرع به نذكره يف مواضعه.
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الشيخ: هذا الشرط من مصلحة العقد كاخليار واخليار هنا يعين خيار الشرط مثل أن يبيعه دارًا ويقول 
اشرتيت منك هذا البيت بشرط  اخليار ملدة شهر فهذا من مصلحة العقد وأما األجل فبأن يقوليل 

أن تؤجل الثمن ملدة كذا وكذا وأما الرهن فواضح أبن تقول بعته عليك بكذا بشرط أن ترهنين كذا 
 وكذا أما الضمني فهو أن أتيت له بضامن.

أحدمها ما مل ينب على التغليب والسراية كشرط القارئ: الثالث شرط ينايف مقتضى العقد وهو نوعان 
يتصرف وال يسلم أوال يعتق أو إن أعتق فالوالء له أو مىت نفق املبيع وإال رده أو إن أال ُيلك وال 

خسر فيه فعلى البائع فهذا شرط ابطل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة ملا أرادت شراء بريرة 
س يف كتاب فأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق مث قال من أشرتط شرطاً لي فاشرتط أهلها والءها )اشرتيها

هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط( متفق عليه وهل يفسد البيع به فيه روايتان إحدامها ال يفسد 
حلديث بريرة والثانية يفسد ألنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يف مقابلته من الثمن وذلك جمهول 

 ال.فيصري الثمن جمهو 
د صحيح فإذا أشرتط البائع الذي ابع الشيخ: والصواب ما دل عليه احلديث أن الشرط فاسد والعق

العبد أن والئه له أي للبائع فالعقد صحيح والشرط ابطل والدليل على ذلك حديث بريرة أن أم 
صلى هللا عليه املؤمنني عائشة رضي هللا عنها اشرتهتا وأشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم فأبطل النيب 

ط أال ُيلك فقال بعتك هذا على أال متلكه وأال وسلم هذا الشرط ومل يبطل البيع ومثله إذا شر 
تتصرف فيه وما أشبه ذلك وقوله )ال يسلم( يعين ال يبيعه سلماً قوله )أو ال يعتق( يعين ال يعتق 

 العبد.
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روايتان إحدامها الشرط الفاسد ألنه ينايف مقتضى  القارئ: النوع الثاين أن يشرتيه بشرط أن يعتقه ففيه
تعتقها فأجازه النيب صلى هللا عليه وسلم البيع فأشبه ما قبله والثانية يصح ألن عائشة اشرتت بريرة ل

فعلى هذا إن امتنع املشرتي من العتق أجرب عليه يف أحد الوجهني ألنه عتق ممسَتَحٌق عليه فأجرب عليه  
ثاين ال جيرب عليه ألن الشرط ال يوجب فعل املشروط كما لو شرط رهناً أو كما لو نذر عتقه وال

ر الفسخ كمشرتط الرهن فإن مات العبد رجع البائع على ضميناً مل جيرب ولكن يثبت للبائع خيا
 املشرتي مبا نقصه شرط العتق وإن كان املبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه ألن الرق ابق فيها.

أن يعتقه ففيه روايتان إحدامها الشرط فاسد والثاين الشرط صحيح والصواب أن  الشيخ: إذا اشرتط
ه يف ذلك غرض فإذا قال قائل إذا كان البائع قد اشرتط على الشرط صحيح ألن البائع قد يكون ل

املشرتي أن يعتقه فما فائدة املشرتي؟ قلنا فائدته أن يكون الوالء له فإذا قال قائل ما فائدة البائع 
ا ابعه وأشرتط على املشرتي أن يعتقه؟ قلنا فائدته أنه أيخذ الثمن فرمبا يكون الرجل هذا ما إذ

لعبد وهو يرغب أن العبد يمعتق وهو ليس عنده مال فباعه وشرط أن يمعتق ومن يستطيع أن يعتق ا
من  املعلوم أنه إذا ابعه وشرط أن يعتق فسوف ينقص الثمن كثرياً لكن هو يقول يكفيين ما حيصل

 الثمن فصار كلٌّ من البائع واملشرتي يف هذه املسألة له له غرض صحيح.
 ق فما احلكم؟السائل: إذا امتنع املشرتي من العت

 الشيخ: الصواب أنه إذا أمتنع عن العتق أجرب عليه فإن مل يفعل أعتقه القاضي.
دمها أن يشرتط عقدًا آخر القارئ: الرابع ماال ينايف مقتضى العقد وال هو من مصلحته وهو نوعان أح

ذا شرط مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عني أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشرتي منه أو يستسلف فه
فاسد يفسد العقد به ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ال حيل بيع وسلف وال شرطان يف بيع( قال 

 الرتمذي هذا حديث صحيح وهنى عن بيعتني يف بيعة وهذا منه.
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الشيخ: هذا الرابع مهم جدًا البد أن نعرفه معرفة اتمة وهو ماال ينايف مقتضى العقد ومعناه أن العقد 
لسلعة وال هو من مصلحته يعين من يبقى على ما هو عليه والبائع ينتفع ابلثمن واملشرتي ينتفع اب

ليه عقد آخر مثل أن يبيعه مصلحة العقد كالرهن واألجل وما سبق فهذا نوعان أحدمها أن يشرتط ع
بشرط أن يبيعه عني أخرى قال أبيعك سياريت بشرط أن تبيع عليَّ سيارتك يقول املؤلف إن هذا 



قد لصح البيع األول ومل يلزم البيع الثاين الشرط فاسد مفسد للعقد ولو قلنا أنه فاسد غري مفسد للع
 يعين صح أن يبيع السيارة لكن ال
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ي أن يبيعه سيارته لكن املؤلف يقول ال يصح العقد ال األول وال الثاين والصحيح أن هذا يلزمه املشرت 
فإذا قال أبيعك سياريت بشرط  الشرط جائز ألن فيه مصلحة وليس فيه مضرة واألصل يف املعامالت

ريد أن تبيع يل سيارتك ليس هناك مانع فيكون املشرتي ال يريد سيارته اليت عنده والبائع كذلك ال ي
أن يتخلى عن السيارة ألنه البد له من سيارة وكذلك أيضاً لو قال بعين بيتك مبائة ألف رايل فقال 

ين بيتك ملدة شهرين حىت أجد بيتاً أشرتيه فهل يصح البائع أبيعك بييت مبائة ألف رايل بشرط أن تؤجر 
ه صحيح ألنه ليس أو ال يصح؟ على كالم املؤلف ال يصح ألنه شرط عليه عقداً آخر والصواب أن

هناك مانع ال ظلم وال غرر وال راب فكل شيء واضح وصريح وفيه مصلحة للمتقاعدين قوله )أو 
االستسالف ألن االستسالف هو القرض فمعىن يسلفه  يسلفه( يعين يعطيه سلفاً أي سلماً وهذا غري

 ألف رايل مثن حب يعين يقول أان ما عندي مانع أن أبيع عليك سياريت لكن بشرط أن تعطيين سلماً 
قمح أعطيك إايه بعد سنة ألجل أن يستفيد ابئع السيارة من مثن السيارة ومن الدراهم اليت أمسلمت 

ل يقول بيع عليَّ سيارة فقلت ما يف مانع أبيعها عليك لكن إليه واملثال بصورة أخرى جاءين رج
عد سنة فعندان اآلن بيع وعندان بشرط أن تسلفين يعين تسلم إيلَّ عشرة آالف رايل مثن رز أعطيكه ب

سلم فهل هذا جيوز أو ال؟ املؤلف يقول ال جيوز والصحيح أنه جائز لكن ما فائدة اشرتاط ابئع 
شرتي مثناً لرز يسلمه له بعد سنة؟ اجلواب فائدته أنه يستفيد من الثمن الذي السيارة أن يسلم إليه امل

ه( مثاله جاء إيلَّ شخص وقال أريد أن تبيعين الفيال قمدِّم إليه مع مثن السيارة قوله )أو يشرتي من
لتان الشرقية قلت ما يف مانع لكن بشرط أن تشرتي مين الفيال الغربية الغربية ألين أريد أن يكون الفي
سواء فقال ما يف مانع فعقدان البيع للشرقية مبائة ألف وللغربية مبائة ألف أوأبقل أو أكثر املؤلف 

 ز والصحيح أنه جائز وال أبس به وسواء عني لكل واحدةيقول إن هذا ال جيو 
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منهما مثناً خاصاً أو اشرتمها مجيعاً بثمن واحد ال أبس قوله )أو يستلسف( يعين يستقرض وهذا هو 
نفعاً حمرم وهلذا قال النيب عليه  الذي ال جيوز ملاذا؟ لئال يؤدي إىل سلف جير نفعا والسلف الذي جير

الم )ال حيل سلف وبيع( مثال ذلك طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته فقال ال أبس الصالة والس
بشرط أن تسلفين مائة ألف فسلفه فهنا املشرتي سلفه سلفاً جر نفعاً ألن البائع سوف يراعي إقراضه 

القرض فيكون املقرض اآلن استفاد ألنه وسوف يبيع عليه ما يساوي مائة بتسعني لكي أيخذ 
بائع املائة ألف ولكنه نزل له من مثن البيت ما يكون منفعة له فلهذا إذا اجتمع بيع وسلف سيقرض ال

ابلشرط فهذا ال جيوز أما بدون شرط فال أبس قوله )فهذا شرط فاسد يفسد العقد به ألن النيب صلى 
كن ألحد وم أنه إذا قال الرسول ال حيل سلف وبيع فال ُيهللا عليه وسلم قال ال حيل سلف وبيع( معل

أن يقول إن ذلك حالل أبدًا لكن وقوله صلى هللا عليه وسلم )وال شرطان يف بيع( بعض العلماء 
يقول كل بيع تضمن شرطني فهو فاسد سواء كان الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحة العقد أو ال 

م يقول إن  يف بيع وشرطان نكرة يف سياق النفي فتعم وبعضه يتعلق مبقتضاه وال مصلحته ال شرطان
كالم الرسول عليه الصالة والسالم املطلق جيب أن حيمل على املقيد فيحمل قوله )وال شرطان( على 

 شرطني إذا اجتمعا صار ابجتماعهما حمظور شرعي وإذا

(4/236) 

 

انفردا مل يكن يف ذلك حمظور شرعي وأما جمرد الشرطني فهذا بعيد أن يكون الرسول عليه الصالة 
ائع أن يزين هذه احلجرة ه مثال ذلك رجل ابع على شخص بيتاً وشرط املشرتي على البوالسالم أراد

يعين جيعل فيها ديكورًا وأن يفتح ابابً للحجرة الثانية فهذان شرطان فهل نقول هذا حرام؟ ال أحد 
ة يقول إن هذا حرام وكذلك كما ذكران أن الراجح أنه إذا شرط عليه أن يبيع عليه بيتاً آخر أو حاج

 عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله أخرى فإن ذلك ال يضر وعلى هذا فنقول إن النيب صلى هللا
)شرطان يف بيع( كل شرطني إذا اجتمعا حصل ابجتماعهما حمظور وإذا انفردا مل حيصل بواحد منهما 

 يف بيعة حمظور قوله )وهنى عن بيعتني يف بيعة وهذا منه( الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيعتني
فمنهم من قال إن )بيعتان يف بيعة( أن يقول خذ هذا لكن من قال إن هذا منه؟ ألن العلماء خمتلفون 

الكتاب بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة ومنهم من قال إن )بيعتان يف بيعة( أن يقول بعتك هذا 
يث فإنه جيب أن يطبق الكتاب بشرط أن تبيعين كتابك ومادام أن العلماء مل يتفقوا على تفسري احلد

نة دلت على أن البيعتني يف بيعة هي مسألة العينة متاماً حيث احلديث على ما تدل عليه السنة والس



قال النيب صلى هللا عليه وسلم )من ابع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الراب( وصورهتا أن يبيع شيئاً 
ارة بعتها عليك بعشرة آالف ملدة سنة بثمن مؤجل مثل أن يبيع سيارته على شخص قال هذه السي

أخذها املشرتي مث عاد البيع إليه وقال بعنيها بثمانني نقدًا فباعها فهااتن بيعتان فالثمن اآلن مؤجل ف
يف بيعة البيعة األوىل والبيعة الثانية وهلذا قال الرسول )فله أوكسومها أو الراب( إن أخذ البائع ابلبيعة 

أخذ أبوكسهما أي  قة األمر أنه أخذ مائة بثمانني وإن أخذ ابلبيعة الثانيةاألوىل فقد رااب ألن حقي
أبنقصهما ومعلوم أننا إذا وجدان من كالم النيب عليه الصالة والسالم ما يفسر كالمه اجململ فإن 

 الواجب األخذ به وهذا الذي قلته هو الذي فسره به شيخ اإلسالم
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ح ال غبار عليه وإمنا كانت البيعتان يف بيعة على الوجه الذي ذكرت ابن تيمية رمحه هللا وهو واض
ري مقصودة فهو إما حيلة وإما حمرمتني ألهنا حيلة على راب النسيئة والفضل إبدخال سلعة بينهما غ

ذريعة وهلذا مسى ابن عباس رضي هللا عنهما هذه البيعة مساها )دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة( 
 القماش.يعين قطعة من 

القارئ: الثاين أن يشرتط املشرتي منفعة البائع يف املبيع فيصح إذا كانت معلومة مثل أن يشرتي ثوابً 
 ه قميصا أو فِّلعة ويشرتط حذوها نعال.ويشرتط على ابئعه خياطت

 الشيخ: فلعة معطوفة على قوله )ثوابً( ال على قوله )قميصاً(.
بن مسلمة اشرتى من نبطي جرزة حطب واشرتط عليه  القارئ: أو حطباً ويشرتط محله ألن حممد

د واحد محلها وأشتهر ذلك فلم ينكر وألنه بيع وإجارة فصح كما لو ابعه عبده وأجره داره يف عق
وقال اخلرقي إن شرط مشرتي الرطبة جزها على ابئعها بطل العقد فيحتمل أن خيص قوله هبذه 

 ئع يريد قطعها من أعالها لتبقى لهالصورة وشبهها إلفضائه إىل التنازع فإن البا
 

منها بقية واملشرتي يريد االستقصاء عليها وحيتمل أن يعدى حكمها إىل كل عقد شرط فيه منفعة 
 ع ألنه شرط عقدًا يف عقد فأشبه ما قبله.البائ

(4/238) 

 



عة قماش الشيخ: هذه املسألة هي أن يشرتط املشرتي على البائع نفعاً يف املبيع مثل أشرتى منه قط
شرط أن خترزها نعالً فاآلن وقال اشرتيتها منك بعشرة بشرط أن ختيطها ثواب أو قطعة جلد وقال ب

أشرتط املشرتي على البائع نفعاً وهو يف األول خياطة الثوب ويف الثاين خرز اجللد واملنفعة اآلن يف 
ا إن شرط منفعة البائع يف غري املبيع يقول املؤلف إن هذا جائز لكن الشرط منفعة البائع يف املبيع أم

رط أن خترز يل هذا النعل هل جيوز أو ال اجلواب ال املبيع مثل لو قال اشرتيت منك هذا الثوب بش
جيوز ألن هذه هي املسألة األوىل وهي بيع وإجارة أما املسألة اليت ذكران فهي شرط يف منفعة يف املبيع 

ين أن يشرتط على البائع منفعة يف املبيع واملشرتط هو فقوله )أن يشرتط منفعة البائع يف املبيع( يع
رتى منه قطعة قماش وقال اشرتيتها منك بعشرة بشرط أن ختيطها يل قميصاً املشرتي مثال ذلك أش

فوافق فاآلن الشرط شرط منفعة أي منفعة البائع يعين أن املشرتي اشرتط أن ينتفع من البائع فهنا 
نفعة إىل الفاعل لكن على أنه مطالب هبا فصورة املسألة مرة أخرى منفعة البائع من ابب إضافة امل

شرتي على البائع نفعاً يكون يف نفس املبيع واملثال اشرتى قطعة قماش خبمسني رايل قال اشرتط امل
بشرط أن ختطيها يل قميصاً ويذكر املنفعة فهل جيوز أو الجيوز؟ اجلواب جيوز ألن هذه منفعة يف املبيع  

هذه منفعة  ط على البائع أن يكون حسن اخلط إذا ابعه عبدًا مثاًل أو ما أشبه ذلك ألنكما لو أشرت 
يف املبيع وأما لو أن املشرتي أشرتط على البائع نفعاً يف غري املبيع فهذا ينبين على اخلالف يف املسألة 

جائز لكن  األوىل يف النوع الرابع وهي أن يشرتط عقد آخر فإذا مل يكن هناك حمظور شرعي فهذا
شرتيته منك مبائة بشرط أن تمرقِّّع على املذهب ليس جبائز مثال ذلك اشرتيت ثوابً من ابئع وقلت له ا

يل ثويب الثاين فعلى كالم املؤلف اآلن ال جيوز ألن املنفعة يف غري املبيع فكأنه مجع بني بيع وإجارة 
 يعين مجع بني عقدين يف عقد فال يصح وأهم
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عرف القاعدة اآلن إذا أشرتط املشرتي على البائع نفعاً يف املبيع فما احلكم؟ جائز وإن شيء أن ن
جبائز ألنه بيع وإجارة وعلى  أشرتط املشرتي على البائع نفعاً يف غري البيع فهو على املذهب ليس

اخلرقي القول الذي صححناه يف النوع الرابع يصح مادامت اإلجارة معلومة ومفهومة فإنه ال أبس أما 
رمحه هللا فيقول )إن شرط مشرتي الرطبة جزئها على ابئعها بطل العقد( والرطبة هي الربسيم وعلى 

على البائع أن حيصده أي جيزه البائع يقول اخلرقي لغتنا وهي لغة عربية القت فإذا اشرتى قتاً واشرتط 
ذه الصورة وجه عدم صحتها )هذا ال يصح( فيحتمل أنه أراد هذه الصورة وحيتمل أنه أراد العموم وه



قال )فأن البائع يريد أن يقطعها من أعالها( ألنه يستفيد جبزها من أعالها فائدتني بقاء األصول 
ل وأما املشرتي فرييد أن جتز من أسلفها ألنه أكثر هلا فيحتمل أن وسهولة اجلز ألن قطف أعالها أسه

دي إىل التنازع فالبائع يقول جنز من فوق اخلرقي رمحه هللا قال إن هذه الصورة ال تصح ألهنا تؤ 
واملشرتي يقول من حتت فيحصل نزاع وحيتمل أنه أراد أنه ال يصح مطلقاً فيكون اخلرقي رمحه هللا 

 ذهب يف هذه املسألة.بذلك خمالفاً للم
 

القارئ: وقال القاضي مل أجد مبا قال اخلرقي رواية يف املذهب واملذهب جوازه فإن شرط شرطني مثل 
ن شرط خياطة الثوب وقصارته ويف احلطب محله وتكسريه أو اشرتط منفعة البائع واشرتط البائع إ

وسلم )ال شرطان يف بيع( وإن شرط منفعة املبيع مدة معلومة فسد العقد لقول النيب صلى هللا عليه 
 منفعة جمهولة مل يصح إلفضائه إىل التنازع.
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شرطني مثل إن شرط خياطة الثوب وقاصرته( يعين تنظيفه حىت الشيخ: يقول رمحه هللا )إن شرط 
ن النيب صلى هللا عليه يكون أبيض فإنه ال جيوز ألنه مجع بني شرطني وأستدل له املؤلف ابحلديث أ

وسلم قال )ال شرطان يف بيع( عطفاً على قوله )ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع( والصواب أنه 
نفعة املبيع كأن يشرتط عليه محل احلطب وتكسريه وكذلك خياطة يصح أن يشرتط شرطني يف م

يف املبيع سبق أنه جائز إذا الثوب وتقصريه وقوله )أو اشرتط منفعة البائع( يعين يف غري مبيع ألن 
شرط منفعة البائع يف املبيع قوله )واشرتط البائع منفعة املبيع( معناه أن املشرتي اشرتط نفع البائع يف 

ع والبائع اشرتط منفعة املبيع فإنه ال يصح أو نقول اشرتط منفعة البائع مطلقا واشرتط البائع غري املبي
واحد )اشرتط منفعة البائع( يعين أن املشرتي قال أشرتط  منفعة املبيع فيكون شرطان لكن من كل

املشرتي  عليك كذا وكذا منفعة أو أن البائع اشرتط منفعة املبيع ومثاله ابع بيتاً على شخص فقال
للبائع بشرط أن تمركِّب األبواب وقال البائع للمشرتي وبشرط أن أسكنه سنة فهنا عندان شرطان 

وشرط من املشرتي على البائع فعلى ما قال املؤلف نقول هذا ال حيل شرط من البائع على املشرتي 
مها للبائع وإن كان هذان الشرطان ابلنسبة لكل واحد شرطاً واحد لكنهما شرطان يف عقد أحد

والثاين للمشرتي وسبق أن الصواب أن قوله )ال شرطان يف بيع( املراد الشرطان اللذان يتضمنان 
 (1حمظورًا شرعياً )



__________ 
 ( مث بعد الشرح قرئت على الشيخ حاشية على الفصل الذي شرحه من املخطوطة وهذا نصها ..1)
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على اإلطالق أي سواء كاان صحيحني أو فاسدين كان  قال الزركشي محل القاضي جمرد الشرطني
ن يشرتي منه حزمة شرط أال يبيع وال يهب يف مصلحة العقد كالرهن والضمني أو يف غري مصلحته كأ

حطب ويشرتط عليه محلها أو تكسريها زاعماً أن هذا ظاهر كالم أمحد ومستدل إبطالق احلديث 
ن اشرتاط الشرطني مفضي إىل اشرتاط الثالثة وماال هناية له وكذلك قال ابن عقيل يف التذكرة معلالً أب

فسر القاضي يف شرحه  وعن أمحد أنه فسرها بشرطني صحيحني ليسا من مصلحة العقد وحنو هذا
وأختاره أبو حممد وأبو الربكات وصاحب التلخيص وزعم أبو حممد أن ما كان من مقتضاه كاشرتاط 

ر فيه بال خالف وعن أمحد أنه فسرمها بشرطني فاسدين تسليم املبيع أو حلول الثمن ال يؤث
لواحد يف أتثريه خالف وأستشكل أبن الواحد يؤثر يف العقد فال حاجة إىل التعدد وليس بشيء ألن ا

 أما الشرطان فال خالف يف أتثريمها وهللا أعلم(.
 

 شرعياً سواء كاان الشيخ: الصحيح هذا أن املراد ابلشرطني احملرمني مها اللذان يتضمنان حمظوراً 
 فاسدين ابجتماعهما وإذا أنفرد أحدمها مل يفسدا أو كاان من األصل فاسدين.

 
 فصل

ع أنه ابعه فهو أحق به ابلثمن ففيه روايتان إحدامها ال يصح ألنه شرطان يف القارئ: فإن شرط يف البي
ضى العقد ألنه شرط أال يبيعه بيع ألنه شرط أن يبيعه إايه وأن يعطيه إايه ابلثمن وألنه شرط ينايف مقت

سد لغريه والثانية يصح ألنه يروى عن ابن مسعود أنه اشرتى أمة هبذا الشرط وإن قلنا بفساده فهل يف
 به البيع فيه روايتان.
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الشيخ: هذه املسألة ابع عليه شيئاً وقال أشرتط عليك أنك إن بعته فأان أحق به ابلثمن فهذا له 
مت عليه العقد بيين وبينك وهذا  ألوىل أن يقول إن بعته فأان أحق به لثمن يعين الذيصوراتن الصورة ا

ال جيوز ألنه يؤدي إىل النزاع إذ قد تزيد السلعة وقد تنقص أما إذا قال ابلثمن الذي يتم عليه يف 
ذلك الوقت فالصحيح أن هذا جائز وال أبس به ألن البائع قد يكون له غرض مقصود ولنفرض أن 

ه أساء معاملته فقال إن بعته فأان أحق به بيع عبد وخاف البائع أنه إذا ابعه املشرتي على غري امل
ابلثمن فهذا ال شك أنه غرض مقصود وال ضرر فيه على املشرتي ألنه سوف يدفع إليه الثمن الذي 

أحق به يستقر عليه يف ذلك الوقت فالصواب أن هذا جائز أنه جيوز للبائع أن يقول إن بعته فأان 
ع عليه داراً وكان حمتاجاً إىل مثنها يف ذلك الوقت مث ابلثمن وكذلك أيضاً من الغرض املقصود إذا اب

 قال للمشرتي إن بعتها فأان أحق هبا ابلثمن فال أبس هبا.
 

 فصل
 القارئ: وكل موضع فسد العقد مل حيصل به ملك وإن قبض.

لك( املعىن كل موضع فسد فيه العقد يعين صار الشيخ: قوله )كل موضع فسد العقد مل حيصل به امل
 فإنه مل حيصل به ملك وإن قبض يعين مجيع العقود الفاسدة ال حيصل هبا امللك. فاسداً 

القارئ: وكل موضع فسد العقد مل حيصل به امللك وإن قبض ألنه مقبوض بعقد فاسد فأشبه ما لو  
بنمائه املنفصل واملتصل وأجرة مثله مدة  كان الثمن ميتة وال ينفذ تصرف املشرتي فيه وعليه رده

يده ويضمنه إن تلف أو نقص مبا يضمن به املغصوب ألنه ملك غريه حصل يف يده بغري مقامه يف 
إذن الشرع أشبه املغصوب وال حد عليه إن وطئ للشبهة وعليه مهر مثلها وأرش بكارهتا إن كانت 

 ذلك وال تصري بهبكرا والولد حر ألنه من وطئ شبهة وحيلق نسبه به ل
 

 ملك وإن حكمنا بفساد الشرط وحده فقال القاضي يرجع املشرتط اجلارية أم ولد ألهنا ولدت يف غري
 مبا نقص ألنه إمنا مسح به ألجل الشرط فإذا مل حيصل رجع مبا مسح به.
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ابلنسبة الشيخ: هذه املسألة مسألة مهمة عظيمة كل موضع فسد به العقد مل حيصل به ملك ال 
للسلعة وال ابلنسبة للثمن ويعامل معاملة الغاصب مثالً ابع عليه سيارة بعد نداء اجلمعة الثاين وهو 



قول يف ممن تلزمه اجلمعة حكم العقد فاسد وصاحب السيارة أخذ السيارة وذهب هبا وأستعملها فن
ها إىل صاحبها مثال هذه احلال جيب عليه ضمان السيارة إن نقصت وجيب عليه أجرة مثلها وأن يرد

آخر عقد عقدًا بعد نداء اجلمعة الثاين على شاة وأخذها وبقيت عنده شهرًا كسب منها لبناً وكسب 
ي أخذه ألهنا منها صوفاً وغري ذلك فنقول عليه ضمان اللنب ألهنا ليست ملكه وضمان الصوف الذ

لبائع إذا أنتفع به والصواب أن ليست ملكه وإذا ماتت فعليه ضماهنا وكذلك يقال يف الثمن ابلنسبة ل
حكم املقبوض بعقد فاسد كحكم املقبوض بعقد صحيح إال أنه مىت تبني الفساد وجب فسخ العقد 

ذ الثمن وال ُيكن أن يقاس وكل يرجع مبا أمخذ منه فالبائع يرجع ابلسلعة فيأخذ السلعة واملشرتي أيخ
ه وهذا أخذ برضاه مث إن كل واحد على الغصب ألن الغصب أمخذ املغصوب من مالكه بغري رضا

منهما يعتقد أنه يتصرف يف ملكه هو نفسه ال يف ملك غريه خبالف الغاصب فالصواب أن ما قبض 
مىت علم فساد العقد  بعقد فاسد كاملقبوض بعقد صحيح ولكن يفرق بينه وبني العقد الصحيح أبنه

 وجب إلغاء العقد ورجوع كل واحد منهم مباله.
 )وأرش بكارهتا إن كانت بكراً( ما معناه؟السائل: قوله 

الشيخ: مثاله لو كان املبيع جارية بكرًا فجامعها املشرتي فإن البكارة ستزول فعليه أرش البكارة 
 مع أنه إمنا جامعها على أهنا ملكه ومع ذلك وأرش البكارة هو الفرق بني قيمتها بكرًا وقيمتها ثيباً 

يضاً عليه مهر مثلها والولد يكون حرًا بينما لو أخذان مبا قال إهنا يضمن أرش البكارة لبائعها وكذلك أ
على ملك البائع لكان الولد رقيقاً ملالكها لكن يكون الولد حر ويعتق على من جامعها فيضمن قيمته 

 الصواب أنه حر وال ضمان فيه.لسيدها والصواب خالف ذلك ف
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تب ويضع عليها حقوق وكذلك األشرطة فهل هذا السائل: اشرتاط البعض يف الكتب نسخ الك
 الشرط ملزم للمشرتي؟

دِّر األول إال إذا علمنا أن املمصدِّر األول الشيخ: إذا التزم به فنعم ألن يف هذا يكون ضرر على املمص
حمتكر مبعىن أنه قد كسب أكثر مما أنفق فحينئذ ليس له حق أن حيتفظ حبقوق الطبع ولكن إذا علمنا 

 ل لو أنه فمتح الباب وطبعت هذه النسخ يتضرر فشرط أال يطبعها فال أبس.أن الرج
 األشرطة؟ السائل: املشرتي ال يلتزم بشرط عدم النسخ للكتب أو

 الشيخ: جيب عليه أن يلتزم.



 
 فصل

ا القارئ: وال جيوز البيع بعد النداء للجمعة قبل الصالة ملن جتب عليه اجلمعة لقول هللا تعاىل )اَي أَيُـّهَ 
ْيع( فإن ابع مل يصح الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا نمودَِّي لِّلصَّالةِّ مِّْن يـَْومِّ اجْلمممَعةِّ فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَذرموا اْلبَـ 

للنهي وجيوز ذلك ملن ال جتب عليه اجلمعة ألن اخلطاب ابلسعي مل يتناوله فكذلك النهي والنداء 
ين الذي يكون عند صعود اإلمام املنرب ألنه الذي كان على عهد الذي تعلق به السعي والنهي هو الثا

ول عثمان رضي هللا عنه ويف النكاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتعلق احلكم به وإمنا زاد األ
 واإلجارة وجهان.
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بَـْيع( فإذا وقع صار الشيخ: البيع بعد نداء اجلمعة الثاين ملن تلزمه اجلمعة حرام لقوله تعاىل )َوَذرموا الْ 
وعلى القاعدة املعرفة أن كل شيء منهي عنه ابطاًل ألن تصحيحه مع النهي مضادة هلل تبارك تعاىل 

يوصف ابلصحة والفساد يقع فاسدًا وأما الذي ال يوصف ابلصحة والفساد فترتتب عليه أحكامه 
قال ظهار فاسد وظهار غري مثل الظهار فالظهار منهي عنه لكنه ال يوصف ابلصحة والفاسد أي ال ي

ا ما يكون صحيحاً وفاسدًا فما وقع على وجه فاسد وهلذا تتعلق أحكامه عليه ولو كان حراماً أم
النهي فإنه يكون فاسدا مثل الطالق فالطالق يف احليض يقع فاسد ألن من الطالق ما هو صحيح 

ما هو صحيح وفاسد وهلذا ترتتب ومنه ما هو فاسد خبالف الظهار ومثله اإليالء حمرم ولكن ليس منه 
 عليه أحكامه.

 عليه اجلمعة ألن اخلطاب ابلسعي مل يتناوله فكذلك النهي. القارئ: وجيوز ذلك ملن ال جتب
الشيخ: هذا صحيح من ال جتب عليه اجلمعة كاملرأة واملريض وحنومها جيوز هلما البيع والشراء بعد 

اجلمعة فلو أن امرأة ابعت على رجل جتب عليه  نداء اجلمعة الثاين لكن مع طرف ال جتب عليه
ألن البيع ال يتم إال بطرفني فإذا كان أحدمها حراماً غلب جانب اجلمعة صار ذلك حراماً وذلك 

 احلظر وألننا لو أحبنا ذلك لكان من ابب إابحة التعاون على اإلمث والعدوان.
ذي يكون عند صعود اإلمام املنرب ألنه القارئ: والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاين ال

 عليه وسلم فتعلق احلكم به وإمنا زاد األول عثمان رضي هللا الذي كان على عهد رسول هللا صلى هللا
عنه ويف النكاح واإلجارة وجهان أحدمها حكمهما حكم البيع ألهنما عقدا معاوضة والثاين يصحان 



نصوص عليه ألهنما ال يكثران فال تؤدي إابحتهما إىل ألهنما غري منصوص عليهما وليسا يف معىن امل
 ع.ترك اجلمعة خبالف البي
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الشيخ: البيع عرفنا أنه ال يصح ألن هللا نص عليه )فَاَسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَذرموا اْلبَـْيع( واإلجارة هل 
الوجهان معناه قوالن لألصحاب املؤلف أهنما وجهان و  تلحق ابلبيع أو ال؟ فيها قوالن للعلماء ذكر

 وليسا لإلمام
 

أمحد فاإلجارة شك أهنا كالبيع متاماً وذلك ألن اإلجارة هي بيع املنافع فهي داخلة أما النكاح فقد 
يقول قائل أنه ال يدخل وذلك لندرته وألنه ليس عقد معاوضة كما زعم املؤلف رمحه هللا فالنكاح 

ذكر العوض فلو تزوجت امرأة بدون ذكر املهر جيوز النكاح  ضة بدليل أنه يصح بدونليس عقد معاو 
أما لو عقد عقد إجارة بدون ذكر األجرة ال يصح ولو قال قائل كل ما شغل عن احلضور فهو حمرم 

قياساً على البيع لو قال قائل هبذا لكان هو القياس الصحيح أن نقول كل ما شغل عن احلضور فهو 
األصحاب بدون عقد وعلى هذا القول الذي اخرتانه حترم اإلجارة  وإن كان جلوساً بني حرام حىت

 وحيرم عقد النكاح وحيرم عقد املساقاة وعقد املزارعة ومجيع العقود.
 

 فصل
القارئ: وال حيل التسعري ملا روى أنس قال غال السعر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ا فقال )إن هللا هو املسعر القابض الباسط الرازق إين د غال السعر فسعِّّر لنفقالوا اي رسول هللا ق
ألرجو أن ألقى هللا وليس أحد يطلبين مبظلمة( قال الرتمذي هذا حديث صحيح وألنه ظلم للبائع 
إبجباره على بيع سلعته بغري حق أو منعه من بيعها مبا يتفق عليه املتعاقدان وهو من أسباب الغالء 

 من البيع فيرتفع السعر. قطع اجللب وُينع الناسألنه ي
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الشيخ: التسعري معناه أن يلزم ويل األمر الباعة أبن يبيعوا بشيء حمدد معني فهو حرام ودليل ذلك أن 
أن يسعر أىب وقال )إين ألرجو أن ألقى النيب صلى هللا عليه وسلم ملا غال السعر يف عهده وطلبوا منه 

يف دم وال يف مال وهذا إحياء أبن التسعري ظلم ولكن الصحيح هللا وليس أحد يطلبين مبظلمة( يعين 
أن التسعري له أسباب فإذا كان أسبابه منع الظلم فال أبس به بل قد جيب وإذا كان أسبابه الظلم صار 

ملستهلكني وكثرة الناس وإما لقلة احملصول فهنا ال حيل أن نسعر حرام فمثاًل إذا غال السعر إما لكثرة ا
كان مائة كيلو من التمر تساوي مائة رايل يف العادة لكن كثر الوافدون على البلد فإذا كثر   فمثاًل إذا

الوافدون على البلد فالبد أن يزاد السعر ألهنم سوف يستهلكون أكثر فهنا ال جيوز أن نقول للناس 
احملصول ابلسعر األول ألن يف ذلك ظلماً عليهم وكذلك أيضاً لو أن الثمار نقصت وقل ال تبيعوا 

وغال السعر لقلة الثمار فهنا ال جيوز أن سعر وهذا هو الذي كان على عهد النيب صلى هللا عليه 
وعلى آله وسلم هو أنه يف ظلم أما إذا كان السبب هو االحتكار وأن التجار احتكروا هذه السلعة 

ألمر أن يتدخل اروا يلعبون ابلناس إن شاءوا رفعوها وإن شاءوا خفضوها فهنا جيب على ويل اوص
وأن ُينع من رفع السعر عن الربح املناسب وليس هذا من ابب التسعري الذي هو الظلم بل هذا من 

آلن أنك يف ابب تنظيم أحوال اخللق ولو فمتح الباب هلؤالء احملتكرين للعبوا ابلناس والدليل على هذا ا
ول لك مبائة وتذهب إىل دكان آخر املدن الكبرية أتيت إىل صحاب الدكان فتقول بكم هذه احلاجة فيق

 جبانبه فتسأله عن سعرها فيقول لك خبمسني فهذا يدل على التالعب فإذا قال

(4/248) 

 

قائل أان آيت ألصحاب الدكاكني الفخمة الغالية اإلجيار ويقول مبائة لكن آيت على الذين يعرضون 
ر نقول هنا يتدخل ويل ول خاسسلعهم على األسياب فيقول هذه بعشرين ألنه ما خسر شيئاً واأل

ّكن أحدًا من الناس أن يفسد على أهل األسواق أسواقهم ألننا لو مكنَّا هذا من أن يعمل   األمر وال ُيم
كما يشاء ألضرران ابلناس واإلضرار العام ال يراعى فيه املصلحة اخلاصة وقد ذكر ابن القيم رمحه هللا 

نه كان يطرد الذين ينزلون إىل السوق وخيفضون هللا عوقبله شيخ اإلسالم رمحه هللا أن عمر رضي 
األسعار وذلك لئال يفسدوا على الناس جتارهتم لكن لو علمنا أن هؤالء الناس حمتكرون وأهنم يرفعون 
األسعار كثريًا أكثر من الربح املناسب فحينئذ نرغمهم على أن يبيعوا ابلسعر املناسب ونعطيهم رحباً 

اره شيخ اإلسالم رمحه هللا كما يف السياسية الشرعية وغريها وهو الذي ذي أختمناسباً وهذا القول ال
ال تقوم مصاحل اخللق إال به ومن هذا اآلن األدوية فهي عندان مسعرة ألهنا لو تركت للصيادلة لقالوا 



احلبة اليت تساوي مخسة خبمسني واملريض سوف يشرتيها يريد العافية فيلعبون ابلناس لكن من 
سعر وكذلك أيضاً اخلبز مسعر ألن هذه األشياء البد أن تتدخل احلكومة فيها ملصلحة ة أن تاملصلح

اخللق وهلذا عقد املؤلف الفصل الذي بعده أما قوله رمحه هللا )ألنه ظلم للبائع إلجباره على بيع 
ك ل يلزمسلعته بغري حق( نقول حنن ما أجربانه على بيع سلعته بل نقول السعر املناسب كذا وال نقو 

أن تبيع بل إن شئت فبيع وإن شئت أبقها لكن من املعلوم إن التجار سوف يبيعون ويديرون جتارهتم 
وال يعطلوهنا فنحن ما أجربانه قوله )أو منعه من بيعها مبا يتفق عليه املتعاقدان( نقول اتفاق املتعاقدين 

له هذا مسجل طيب فتقول هل يدل على أن هذا هو السعر احلقيقي قد جييء مسكني غرال يدري 
وماركته طيبة سوف نبيعه عليك خبمسمائة فلما ذهب إىل السوق قالوا هو بثالثني رايل فنقول هذا 

 قد يغرت به كثري من الناس فقوله )مبا يتفق عليه املتعاقدان( هذا
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وهو من أسباب ليس هو املقياس ومن مث جاءت الشريعة إبثبات خيار الغنب لئال خيدع أحد وقوله )
نظر ألن اجلالب الذي عنده  الغالء ألنه يقطع اجللب وُينع الناس من البيع فريتفع السعر( هذا فيه

السلعة البد أن جيلب على املدن وال ُيكن أن يبقى السلعة عنده إن كان زارعاً يف مزرعته أو إن كان 
م املؤلف رمحه هللا نظر يف هذه صاحب ماشية يف ماشيته فال ُيكن هذا ألنه البد أن جيلب ففي كال

السعر( نقول له يرتفع السعر ألنه إذا جاء الدور العلة الثالثة وقوله )ُينع الناس من البيع فريتفع 
 الثاين الذي ذكره يف الفصل الذي بعده ما امتنع الناس.

 
 فصل

 صلى هللا عليه القارئ: واالحتكار حمرم ملا روى سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد هللا أن رسول هللا
احملرم ما مجع أربعة أوصاف أن وسلم قال )من احتكر فهو خاطيء( رواه مسلم وأبو داود واالحتكار 

يشرتي قواتً يضيق به على الناس يف بلد فيه ضيق فأما اجلالب فليس مبحتكر لقول رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم )اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون( وألنه ال ضرر على

 
ما ليس بقوت الناس يف جلبه ومن أستغل من أرضه شيئاً فهو كاجلالب وال ُينع من احتكار الزيت و 



ألن سعيد بن املسيب راوي احلديث كان حيتكر الزيت ومن اشرتى يف حال الرخص على وجه ال 
 يضيق على أحد فليس مبحتكر ألنه ال ضرر فيه بل رمبا كان نفعا.

(4/250) 

 

تكار حمرم ما مجع أربعة أوصاف أواًل )أن يشرتي قواتً( فالبائع ليس مبحتكر والذي الشيخ: يقول االح
مر على السوق وأشرتى مجيع ما  عنده غلة فلم يبيعها ليس مبحتكر فالبد أن يشرتي مثاله رجل غين

 فيه من الرز والرز قوت، الوصف الثاين يقول )قواتً( خبالف غريه فلو أن رجاًل من األغنياء مر على
السوق وأشرتى مجيع ما فيه من أجهزة التسجيالت فال يدخل يف هذا أو مر التاجر الغين على 

ألن الربتقال ليس بثوت الوصف الثالث السوق وأشرتى مجيع ما فيه من الربتقال ال يدخل يف هذا 
ء الثاين يقول )يضيق به على الناس( فإن كان ال يضيق يعين أن الناس إن مل يقتاتوا هذا اقتاتوا الشي

فليس مبحتكر الوصف الرابع يقول )يف بلد فيه ضيق( أما املدن والواسعة الكبرية اليت ال ُيكن أن 
كميات كبرية فهذا ليس مبحتكر هكذا حد املؤلف رمحه   يضيق اإلنسان فيها على الناس ولو أشرتى

اس إليه وليس يف البلد هللا االحتكار وفيه نظر والصواب أن االحتكار أن ُيتنع من بيع ما حيتاج الن
غريه يعين غري هذا احملتكر فهذا االحتكار سواء اشرتى أو كان عنده من مزرعته أو غري ذلك فاملهم 

ناس إليه وليس عند غريه مثله يعين ينفرد بذلك فهذا هو احملتكر وقد قال أن ُينع بيع ما حيتاج ال
خاطيء ومل يقل خمطيء ألن من ارتكب النيب عليه الصالة والسالم )من احتكر فهو خاطيء( فقال 

اخلطيئة عن عمد فهو خاطيء ومن أرتكبها عن غري عمد فهو خمطيء فهذا هو الفرق بينهما مثل 
ائر واملقسط العادل، واملؤلف قد أتى بعدة مفاهيم فقال )فأما اجلالب قاسط ومقسط القاسط اجل

د قوله قواتً وكذلك أيضاً قوله )من فليس مبحتكر( هذا ضد قوله )أن يشرتي( و )احتكار الزيت( ض
اشرتى يف حال الرخص على وجه ال يضيق على أحد( ضد قوله )يضيق به على الناس( فليس 

 يف بلد يضيق فيه( داخل يف هذا.مبحتكر وكذلك أيضاً قوله )
 

 فصل
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ه إايه ليحتمي القارئ: وبيع التلجئة وهو أن خياف الرجل ظاملاً أيخذ ماله فيواطئ رجل يظهر بيع
 ملكره.بذلك وال يريدان بيعاً حقيقيا فال يصح ألهنما ما قصداه وهو كبيع ا

الشيخ: بيع التلجئة كما قال املؤلف يعين البيع امللجأ إليه مثاله إنسان عنده سيارة فخاف من ظامل 
أخاف  أن أيخذ السيارة فذهب إىل شخص له جاه وشرف ومكانة عند هذا الظامل وقال اي فالن أان

رة لك أمتنع من أخذها من فالن أيخذ سياريت وأان أريد أن أبيعها عليك تلجئة حىت إذا رأى أن السيا
واتفقا على ذلك فهل جيوز أو ال جيوز؟ اجلواب جيوز لكن البيع ما يصح ألهنما ملا يريداه ومل خيتاراه 

هو للملجأ جائز أو ال؟  وإمنا قصد بذلك الفرار من الظلم يبقى النظر هو للملجأ جائز لكن هل
 اجلواب هو جائز بل قد يكون

 
وقع العقد عقد التلجئة سلم اإلنسان من الظلم وجب عليه ألن دفع  واجباً ألنه إذا علم أنه إذا

الظلم عن اإلنسان واجب لكن إن عقداه تلجئة مث ادعى امللجيء أنه بيع حقيقي وأدعى امللتجيء 
ول قول امللجأ أي األول ألن األصل يف العقود أهنا حقيقية ال أنه بيع صوري فمن القول قوله؟ الق

 ت أنه بيع تلجئة.صورية فالبد من إثبا
السائل: لوقال قائل أن األسواق حيكمها قانون العرض والطلب ووجود التنافس بني التجار والتاجر 

يتالعب التجار حيب أن يبيع السلعة فال يرد أصاًل أن التسعري يكون بسبب الظلم وأنه ُيكن أن 
العرض والطلب هو الذي  ابألسعار ألن هذا التاجر وغريه حيب أن يبيع ووجود التنافس مع وجود

 سيحكم السوق فال جمال للتسعري فكيف نرد عليه؟
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الشيخ: نقول نرد عليه أبن املسألة فيها طرف من هذا وطرف من هذا فإذا قلنا ابلتسعري لظلم الناس 
ء التجار هذه السلعة اليت حيتاج التجار على االحتكار كما قال املؤلف فإذا اشرتى هؤالمثل أن يتفق 

الناس إليها وال يوجد يف السوق غريهم فاشرتوها مث احتكروها وصاروا يبيعوهنا يكسبون فيها العشرة 
ب على ويل مائة البد من التسعري عليهم فإذا قلنا جبواز التسعري أو بوجوبه يف بعض األحيان فإنه جي

ذا كثر الطلب رفع السعر وإذا قل خفض السعر ألنه األمر أن يراقب األسواق ساعة بساعة حىت إ
 مادام التزم أنه يقوم ابلعدل فالبد من مراعاة الناس ساعة وساعة.

 السائل: لكن ما كان الرسول يفعل ذلك؟



 م أخاه على نفسه.الشيخ: ألنه ما كان هناك ظلم كان الصحابة رضي هللا عنهم يؤثر بعضه
 

 ابب اخليار يف البيع
 على ضربني. القارئ: وهو

الشيخ: اخليار أسم مصدر اختار خيتار اختياراً هذا املصدر واخليار اسم مصدر اختار وهو األخذ خبري 
األمرين يف نظره هذا اخليار يقال اخرتت كذا أي أخذت خبري األمرين فيما أرى وذكر املؤلف رمحه هللا 

 ضربنيأنه على 
تبايعني اخليار يف فسخ البيع ما مل يتفرقا أببداهنما القارئ: أحدمها خيار اجمللس فلكل واحد من امل

لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )البيعان ابخليار ما مل يتفرقا( متفق عليه والتفرق أن ُيشي أحدمها عن 
بن عمر كان إذا ابيع رجاًل فأراد أن صاحبه حبيث إذا كلمه الكالم املعتاد يف اجمللس ال يسمعه ألن ا

نيهة مث رجع وهو راوي احلديث وأعلم مبعناه وألن الشرع ورد ابلتفرق مطلقا فوجب ال يقيله مشى ه
 أن حيمل على التفرق املعهود وهو حيصل مبا ذكرانه.
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ار مادام مل يتفرقا الشيخ: يقول املؤلف رمحه هللا إن املتابيعني إذا تبايعا فكل واحد منهما ابخلي
قوله )أببداهنما( إشارة إىل قول من يرى أن املراد ابلتفرق التفرق ابألقوال أببداهنما وإمنا نص على 

مبعىن أن البائع ملا قال بعت عليك قال املشرتي قبلت فهنا ال خيار لكن لو قال بعت مث قال وهللا 
ه قول ضعيف جدًا ألنه إذا حصل عدم أان رجعت فهذا اخليار وإىل هذا ذهب بعض أهل العلم لكن

يكن هناك بيع إذ أن البيع البد فيه من إجياب وقبول فحمل احلديث على أن املراد به  القبول مل
التفرق ابألقوال ضعيف جدًا وهلذا جاء يف لفظ احلديث )وكاان مجيعاً( إشارة إىل أن املراد جمتمعني يف 

ام وأنصرف نه كونه إذا ابع شيئاً أو إذا اشرتى شيئاً قاملكان ولكن يبقى فعل ابن عمر رضي هللا ع
خطوات حىت ال يسمع صوت صاحبه من أجل أال يكون له اخليار فهل هذا جائز؟ الصحيح أنه ليس 
جبائز وأن فعل ابن عمر رضي هللا عنه من مجلة ما خالف فيه النص وليس غريباً أن خيطئ اإلنسان يف 

يه الصالة والسالم عمر رضي هللا عنه وهم يف قوله إن الرسول عل رأيه أو يهم يف حفظه فمثاًل ابن
أعتمر يف رجب كما ذكرت ذلك عائشة رضي هللا عنها وقالت وهم أبو عبد الرمحن وكذلك أيضاً يف  
كونه إذا حج أو أعتمر قبض على حليته وقص ما زاد على القبضة مع أنه هو راوي احلديث فاألول 



ى )وال حيل له أن يفارقه يف الفهم وهذا أيضاً وإن كان ال أدري هل رو  خطأ يف احلفظ والثاين خطأ
خشية أن يستقيله( كما جاء يف احلديث لكنه رضي هللا عنه يف فعله نظر ألن هذا يتضمن إسقاط 
حق أخيه بال مقصود شرعي سوى اإلسقاط فإن قيامه إىل مكان ما حىت يسقط اخليار ليس له فيه 

املشرتي فالصواب أنه ال حيل د به إسقاط اخليار وهذا حق ألخيه البائع أو مقصود شرعي وما املقصو 
له أن يفارقه خشية أن يستقيله وأما قوله رمحه هللا )وهو راوي احلديث وأعلم مبعناه( فهذه مجلة ترد  

 كثريًا من العلماء فيجاب عن ذلك أن راوي احلديث قد خيطئ يف املعىن لكنه أراد بقوله
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لم مبعناه( أراد بقوله أنه فسره أبن املراد ابلتفرق هنا التفرق ابألبدان هذا الذي أراده املؤلف رمحه )أع
 ا.هللا وهذا حق أن املراد ابحلديث ما مل يتفرقا أببداهنم

القارئ: فإن مل يتفرقا بل بمين بينهما حاجز أو أرخي بينهما سرت أو حنوه أو انما أو قاما عن جملسهما 
 اً فهما على خيارمها ألهنما ملا يتفرقا.فمشيا مع

الشيخ: هذه من األشياء اليت يلفظها الفقهاء رمحهم هللا وإن كانت قليلة الوقوع يقول املؤلف )بين 
إذا كان البائع على ُيني املشرتي فقال له بعتك كذا بكذا مث جاء شخص وبىن  بينهما حاجز( مثاله

اجلواب نعم ألن هذا احلاجز كرجل جلس بينهما مع أن هذا  حاجزًا بينهما فهل يبقيان على اخليار؟
اندر لكن يف تصوير املسألة ما يف مانع مث قال )أو أرخي بينهما سرت( هذه أقرب إمكاانً من األول مث 

ل )أو انما( يعين أن هلما زمان مل يناما فقال البائع بعتك عليك وقال املشرتي قبلت مث صارت قا
فناما نقول على كل حال املسألة فرضية وإال كيف سيبيع ويشرتي يناما من رؤوسهما على صدورمها 

اإلنسان إال  حني ما أوجبا العقد لكن كما قلنا الفقهاء رمحهم هللا ال يريدون أن يبقى صورة يف خميلة
ذكروها من ابب التمرين والتطبيق مث قال )أو قاما عن جملسهما فمشيا معاً( هذا واضح وهذا كثرياً 

 يقع مثاًل البائع واملشرتي تبايع يف هذاما 
 

املكان وقاما مجيعاً من املكان ومشيا مجيعاً نقول ال زاال على خيارمها لعموم قول الرسول صلى هللا 
 يتفرقا( وإذا قدران أهنما يف سيارة أو يف طائرة قد تبقى عشرة ساعات يف اجلو فإن عليه وسلم )ما مل

ئتما أال يبقى فقوال ال خيار بيننا وإذا قاال ال خيار بيننا انتهى اخليار اخليار ابق وحينئذ يقال إذا ش



اسع قل ال يعين إذا خفت أن يطول اجمللس وأن صحابك يندم على العقد ويفسخ فاحلمد هللا األمر و 
 خيار بيننا.
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أمره وألن  القارئ: وإن فر أحدمها من صاحبه بطل خيارمها ألن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغري
ى التفرق ففيه وجهان الرضى يف الفرقة غري معترب كما ال يعترب الرضى يف الفسخ وإن أكرها عل

أحدمها يبطل اخليار ألنه ال يعترب الرضى من أحد اجلانبني فكذلك منهما والثاين ال يبطل ألنه معىن 
هلما يف اجمللس الذي زال عنهما  يلزم به البيع فال يلزم به مع اإلكراه كالتخاير فعلى هذا يكون اخليار

ار اآلخر كما لو هرب منه وللمكره اخليار يف أحد اإلكراه فيه حىت يفارقاه فإن أكره أحدمها بطل خي
 والوجهني.

الشيخ: مثل هذه احلالة حيسن إذا رأاي أهنما سيكرهان حيسن أن يقطع اخليار ألن كونه يبقى على 
زال فيه اإلكراه قد يكون يف مضرة ومشقة قد يكرهان على خياره إىل أن يفرتقا من اجمللس الذي 

أو أكثر فمثل هذا ينبغي إذا حصل اإلكراه أن يقول بعضهما لبعض ال التفرق ملدة يوم أو يومني 
 خيار ويسقط اخليار.

 السائل: املبايعة عن طريق التلفون مىت ينتهي فيها اخليار؟
إلجياب والقبول ينتهي ألهنما ليسا يف جملس اآلن فكل الشيخ: الظاهر أن املبايعة ابلتلفون مبجرد ا

 واحد يف مكان.
 

 فصل
فإن تبايعا على أن ال خيار بينهما أو قاال بعد البيع اخرتان إمضاء العقد أو أجزان العقد ففيه القارئ: 

 عليه روايتان إحدامها مها على خيارمها لعموم اخلرب والثانية ال خيار هلما ملا روي أن النيب صلى هللا
دمها صاحبه فتبايعا على وسلم قال البيعان ابخليار ما مل يتفرقا أو خيري أحدمها صاحبه فإن خري أح

 ذلك فقد وجب البيع(.
الشيخ: عجيب من املؤلف رمحه هللا أن يقول لعموم اخلرب مع أن اخلرب الثاين يف الصحيحني مث يعرب 

ك أنه يسقط اخليار هلذا احلديث واحلديث يف عن اخلرب الثاين بقوله )ملا روي( والصواب بال ش
 الصحيحني.
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القارئ: ويف لفظ )املتبايعان ابخليار ما مل يتفرقا إال أن يكون البيع كان على خيار فإن كان البيع عن 
لصاحبه اخرت( رواه البخاري وهذه  خيار فقد وجب البيع( متفق عليهما ويف لفظ )أو يقول أحدمها

 بوهلا فإن قال أحدمها لصاحبه اخرت فسكت فخيار الساكتزايدة جيب ق
 

حباله ألنه مل يوجد منه ما يبطله ويف خيار القائل وجهان أحدمها يبطل للخرب وألنه جعل اخليار لغريه 
 بطل خياره يف الطالق.فلم يبق له شيء والثاين ال يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت مل ي

نه يبطل كما يف احلديث والقياس هنا فيه نظر ظاهر ألن الطالق وقوله الشيخ: الصواب بال شك أ
)اخرت( ُيلكهما الزوج وأما إذا قال لصاحبه أخرت فهو ُيلك وال ُيلك حق صاحبه فالقياس فيه نظر 

 مع كونه مصادم للنص.
 

 فصل
كل بيع وعنه   للخرب وألنه شرع للنظر يف احلظ وهذا يوجد يف القارئ: ويثبت خيار اجمللس يف كل بيع

 ال يثبت يف الصرف والسلم وما يشرتط فيه القبض يف اجمللس ألنه ال يثبت فيه خيار الشرط.

(4/257) 

 

الشيخ: قاس املؤلف أصاًل على فرع والصحيح أنه يثبت يف كل بيع لعموم قوله عليه الصالة 
ما الدليل النظري أن اخليار أ والسالم )البيعان( وقوله )إذا تبايع الرجالن( هذا من جهة الدليل األثري

شرط للنظر يف األحظ واإلنسان قد يكون مشفقاً على السلعة حريصاً عليها فإذا بيعت عليه هبطت 
قيمتها عنده فمن مث شرع الشارع له اخليار ألن كثرياً من الناس تتعلق نفسه بشيء من األِّشياء 

يقع يف السيارات ويقع يف العقارات ا ويرغب فيها جدًا جداً فإذا بيعت عليه هبطت يف عينه وهذ
ويقع يف العمارات يف كل شيء هلذا كان من احلكمة والرمحة أن شرع اخليار لطرفني مادام يف اجمللس 
وأما قوله )وعنه ال يثبت يف الصرف والسلم( نقول هذه رواية ضعيفة ألن الصرف والسلم بيع كما 

الفضة ابلفضة والرب ابلرب والتمر ابلتمر والشعري و  قال النيب عليه الصالة والسالم )الذهب ابلذهب



ابلشعري وامللح ابمللح مثاًل مبثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم( ومن 
األصناف املختلفة الذهب والفضة وهذا هو الصرف وكونه يمثبت أن ذلك بيع يدخل يف قوله 

خيار اجمللس وأما قوله )وما يشرتط فيه القبض يف اجمللس ا )البيعان ابخليار( وال شك أنه يثبت فيهم
ألنه ال يثبت فيه خيار الشرط( فهنا أيضاً منازعة يف املقيس عليه وهو خيار الشرط أواًل أنه ال يصح 
القياس لظهور الفرق بينهما واثنياً أان ال نسلم أن ما يشرتط فيه القبض ال جيوز فيه خيار الشرط بل 

جائز حىت فيما يشرتط فيه القبض فلو أن رجاًل اشرتى ذهباً من صاحب دكان  رطنقول خيار الش
بعشرة آالف رايل وسلم العشرة آالف رايل وأخذ الذهب وقال يل اخليار حىت أشاور أهلي وأراجعهم 
فالصحيح أن هذا جائز فإن أمضى البيع فقد حصل التقابض وإن مل ُيضه رجع وأخذ درامهه وأعطى 

 ه.هبصاحب الذهب ذ
 

 فصل

(4/258) 

 

القارئ: الضرب الثاين خيار الشرط حنو أن يشرتط اخليار يف البيع مدة معلومة فيجوز ابإلمجاع ويثبت 
ق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه  فيما يتفقان عليه من املدة املعلومة وإن زادت على ثالث ألنه ح

 كاألجل.
 اخليار مدة ثالثة أايم أو يقول كل واحد الشيخ: خيار الشرط أن يتبايعا فيقول أحدمها لآلخر يل

منهما لنا اخليار ثالثة أايم فهذا جائز لكن البد أن يكون مدة معلومة ألن اجملهولة تؤدي إىل النزاع 
فإنه منفي شرعاً فالعلة ألنه يؤدي إىل اخلصومة والنزاع   واخلصومة وما يؤدي إىل النزاع واخلصومة

ن عباس )من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم كذلك أيضاً يستدل هلذا حبديث اب
 إىل أجل معلوم(.

القارئ: وجيوز شرطه ألحدمها دون صاحبه وألحدمها أكثر من صاحبه ألنه ثبت بشرطهما فكان على 
يئني صفقة واحدة وشرط اخليار يف أحدمها بعينه صح وإن شرطه يف غري معني حسبه ولو اشرتى ش

تبايعني غري معني مل يصح ألنه جمهول فأشبه بيع أحد العبدين وإن شرط اخليار منهما أو ألحد امل
 ألجنيب صح وكان مشرتطاً لنفسه موكاًل لغريه فيه ألنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعني.

قال اشرتيت منك هذا البيت بشرط اخليار أليب مدة شهر وهذا واضح إذا كان  الشيخ: مثال ذلك



ابألجنيب هنا ماعدا املتعاقدين وهذا واضح إذا كان لألجنيب عالقة ابلبائع لكن إذا مل األجنيب املراد 
يكن هناك عالقة فهذا أيضاً إن كان هذا األجنيب من ذوي املعرفة يف البيوع واألمثان فال أبس ألن 

هذا غرض صحيح مثل أن يقول اشرتيت منك هذا البيت مبائة ألف ولفالن صاحب املكتب العقاري 
خليار عشرة أايم فال أبس بذلك لكن إذا شرطه ألجنيب ال لغرض صحيح ففي النفس من هذا شيء ا

 مثل أن يقول اخليار لفالن وهو واحد من الناس ال عالقة له بني البائعني وال معرفة له يف أسعار
يل البيوت ذلك ألن هذا يف احلقيقة ليس فيه غرض صحيح يرمي إليه شرط اخليار ألجنيب فيحتاج إ

 نظر يف هذا هل العلماء اختلفوا فيه أو ال.

(4/259) 

 

 القارئ: وملشرتط اخليار الفسخ بغري رضى األجنيب ولألجنيب الفسخ إال أن يعزله املشرتط.
 وأنه أي الشارط ُيلك الشيخ: ظاهر كالم املؤلف أنه إذا شرطه ألجنيب صار اخليار للشارط ولألجنيب

يار الفسخ بغري رضى األجنيب ولألجنيب الفسخ إال أن يعزله الفسخ وهلذا قال )وملشرتط اخل
 املشرتط(.

القارئ: ولو شرط اخليار للعبد املبيع صح ألنه كاألجنيب وقال القاضي إن جعل األجنيب وكياًل فيه 
صح ألن اخليار جعل لتحصيل احلظ صح وأن أطلق اخليار لفالن أو قال هو لفالن دوين مل ي

 ال يكون ملن ال حظ له.للمتعاقدين بنظرمها ف
 

الشيخ: القاضي رمحه هللا يقول )أو قال هو لفالن دوين مل يصح( ألن األصل يف اخليار أنه ملصلحة 
املتعاقدين فإذا قال لفالن األجنيب دوين ما حصل الغرض وكذلك إذا أطلق فقال اخليار لفالن فإنه ال 

يار مدة شهر ووكيلي فالن خيتار أو ال خيتار يصح على كالم القاضي أما إن جعله وكياًل فقال يل اخل
فهذا واضح أنه جائز كما لو وكله يف أصل العقد وكذلك ما أشران إليه من قبل إذا كان هذا املشرتي 

ال أبس أو جعل اخليار جعل اخليار ألجنيب من العقد لكنه بينه وبينه صلة كأبيه وأخيه وما أشبه ذلك ف
يضاً أما إن جعله ألجنيب بدون قصد فعلى رأي املؤلف يصح وال على ملن له علم ابألسعار فال أبس أ

 رأي القاضي ال يصح ورأي القاضي أقرب للصواب.
القارئ: وإن كان العاقد وكياًل فشرط اخليار للمالك صح ألن احلظ له وإن جعله لألجنيب مل يصح 

حلظ وإن قال بعتك على أن كيل غريه وإن شرطه لنفسه صح ألن له النظر يف حتصيل األنه ليس له تو 



 أستأمر فالن يف مدة معلومة صح.
 الشيخ: قوله )أستأمر( مبعىن أشاور.

القارئ: وله الفسخ قبل استئماره ألن ذلك كناية عن اخليار وإن مل جيعل له مدة معلومة فهو كاخليار 
 اجملهول.

 يصح.الشيخ: يعين فال 
 

 فصل

(4/260) 

 

وع الشمس أو غروهبا أو إىل الغد أو إىل الليل صح ألنه وقت معلوم القارئ: وإذا شرط اخليار إىل طل
 ا لفراغ الشيء وانتهائه.وال يدخل الغد وال الليل يف مدة اخليار ألن إىل للغاية وموضوعه

الشيخ: كالم املؤلف أنه إذا قال إيل غد مل يدخل الغد وعرفنا اآلن أنه يدخل واملؤلف يرى أنه مىت 
ياره ألن انتهاء الغاية ال يدخل لكن عرف الناس اآلن أنه إذا قال إيل ابكر أو دخل النهار انقطع خ

عين احلقيقة اللغوية أو احلقيقة العرفية إذا ختالفا؟ إىل غد يريد مجيع النهار فهل نتبع املعىن اللغوي ي
يفهم الناس  اجلواب نغلب احلقيقة العرفية إذا اختلفت مع احلقيقة اللغوية وكذلك إذا قال )إىل الليل(

أنه إىل أول الليل مثل إذا كان بينهم جلسات بعد العشاء أو بعد املغرب فيفهم أنه إىل هذا الوقت 
ب الشمس وعلى كل حال إذا تعارضت احلقائق العرفية مع ما ذكره املؤلف فإننا وليس املعىن إىل غرو 
 نتبع احلقائق العرفية.

لس أو ال يدخل ألنه إذا ثبت ذلك ألنه قد حيصل السائل: بيع املزايدة هل يدخل فيه خيار اجمل
 مشاكل بني الناس.

 
يرحبك انتهى فال خيار لكن لو  الشيخ: جرى العرف ابرك هللا فيك أنه إذا قال نصيبك أو خذ هللا

حتاكما فالقاضي ينظر يف املوضوع ولكن ظاهر بيع الناس إذا قال نصيبك انتهى وهلذا إذا أعطاه إايه 
 دي على سلعة أخرى.فإنه يبدأ ينا

القارئ: وإن شرطاه ثالاثً أو ساعات معلومة فابتدأ مدته من حني العقد ألهنا مدة ملحقة ابلعقد 
وألن جعله من حني التفرق يفضي إىل جهالته ألنه ال يدرى مىت يفرتقان وحيتمل أن فكان بدؤها منه 



فال حاجة إىل إاثبته ابلشرط فعلى  يكون بدء مدته من حني التفرق ألن اخليار اثبت يف اجمللس حكماً 
هذا إن جعال بدأه من العقد صح ألن بدايته وهنايته معلومان وحيتمل أن ال يصح ألن ثبوت اخليار 

 ابجمللس ُينع ثبوته بغريه وعلى الوجه األول لو جعال بدأه من التفرق مل يصح جلهالته.

(4/261) 

 

صحيح ألهنما ال يعلمان مىت يفرتقان لكن جهالته الشيخ: يف هذا نظر فيقال نعم جهالة االبتداء 
رف أنه إذا مل يطل اجمللس نفسه ليس هناك جهالة والظاهر إن هذا أيضاً يرجع فيه إىل العرف والع

فالناس يتساهلون فيه أما لو طال اجمللس مثل بقيا نصف يوم يف مكان واحد وقد جعال اخليار ثالثة 
كم فيبقى هلما يومني ونصف وإذا قلنا من التفرق يبقى هلما ثالثة أايم أايم فإذا قلنا ابتدائه من العقد  

األمر يف هذا واسع أما إذا كانت طويلة يعين أهنما فنحن يف مثل هذا نقول إذا كانت املدة قليلة ف
 يعلمان أنه سوف يطول جلوسهما فالبد أن يذكرا ابتداء مدة اخليار.

 
 فصل

مل يصح ألهنا مدة ملحقة ابلعقد فلم يصح جمهوله كالتأجيل وهل القارئ: فإن شرطا خياراً جمهوالً 
ه عليه السالم )املسلمون على شروطهم( رواه يفسد العقد به على روايتني وعنه أنه يصح جمهواًل لقول

 الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
يه وسلم الشيخ: الصواب أنه ال يصح جمهوالً واحلديث ال يدل عليه ألن قول النيب صلى هللا عل

)املسلمون على شروطهم( له تتمة )إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالاًل( واآلجال اجملهولة حمرمة ال 
اطها كما يف السلم )إىل أجل معلوم(، فالصواب أنه ال يصح جمهوالً مث الصواب أن جيوز اشرت 

على املقيد ألن االستدالل هبذا احلديث غلط وكل ما جاء مطلقاً من الكتاب والسنة فإنه حيمل 
 الشرع واحد فيحمل مطلقه على مقيده وعامه على ختصيصه.

ن يقول لك اخليار مىت شئت أو إىل األبد فهما على القارئ: فعلى هذا إن كان اخليار مطلقاً مثل أ
 خيارمها أبدًا أو يقطعاه.

 
مىت شئت فهذا مشكل الشيخ: يعين إال أن يقطعاه لكن إىل مىت لو قال لك اخليار أبدًا أو لك اخليار 



وحىت املوت إذا قلنا إن خيار الشرط يورث فهو كذلك مشكل فيتسلسل إىل أن تقوم الساعة 
 ال يصح ألن هذا النزاع فيه واخلصومة ظاهرة. فالصواب أنه

(4/262) 

 

القارئ: وإن قال إىل أن يقدم زيد أو ينزل املطر ثبت اخليار إىل زمن اشرتاطه أو يقطعاه قبله وإن 
زمن ذلك خيتلف فيكون كقدوم زيد طاه إىل احلصاد أو اجلذاذ ففيه روايتان أحدمها هو جمهول ألن شر 

 والثانية يصح ألن مدة احلصاد تتقارب يف العادة يف البلد الواحد فعفي عن االختالف فيه.
أو الشيخ: أما إذا شرطه إىل أن يقدم زيد وقدوم زيد ليس له زمن معتاد فيمكن أن يقدم بعد سنة 

دوم زيد له زمن معتاد كما لو علمنا أن سنتني أو بعد يوم أو يومني فهنا ال يصح للجهالة وإن كان ق
زيدًا كان أييت يف الصيف هلذا البلد ويف الشتاء للبلد الثاين فقلت إىل قدوم زيد فهذا معناه إىل جميء 

قال حىت ينزل املطر وقت الصيف وهذا صحيح وأما إذا كان ال يعلم فال يصح كذلك أيضاً إذا 
وقت الفالين مثاًل هذا قريب لكن جهالته أعظم من جهالة وحنن نعلم يف الغالب أن املطر ينزل يف ال

املسألة األوىل ألنه أحياانً ال ينزل املطر يف كل العام أما احلصاد أو اجلذاذ يقول )ففيه روايتان( 
زمنه متقارب ولو اختلف عشرة أايم أو والصحيح أنه جائز ألن احلصاد واجلذاذ كما قال املؤلف 

 الصحيح أنه يصح.عشرين يوم ال يضر فلذلك 
 

 فصل
القارئ: فإن شرط خياراً جمهوالً مل يصح ألهنا مدة ملحقة ابلعقد فلم يصح جمهوله كالتأجيل وهل 
ه يفسد العقد به على روايتني وعنه أنه يصح جمهوال لقوله عليه السالم املؤمنون عند شروطهم لقول

حسن صحيح فعلى هذا إن كان  عليه السالم )املسلمون على شروطهم( رواه الرتمذي وقال حديث
اخليار مطلقا مثل أن يقول لك اخليار مىت شئت أو إىل األبد فهما على خيارمها أبدًا أو يقطعاه وإن 

شرطاه إىل  قال إىل أن يقدم زيد أو ينزل املطر ثبت اخليار إىل زمن اشرتاطه أو يقطعاه قبله وإن
ن زمن ذلك خيتلف فيكون كقدوم زيد والثانية احلصاد أو اجلذاذ ففيه روايتان أحدمها هو جمهول أل

 يصح ألن مدة احلصاد تتقارب يف العادة يف البلد الواحد فعفي عن االختالف فيه.

(4/263) 



 

املسلمون على الشيخ: الصحيح يف هذا أن الشرط اجملهول ال يصح وقوله عليه الصالة والسالم )
اجملهول يؤدي إىل النزاع  شروطهم( هذا املطلق يقيد أبن ال حيل حراماً وال حيرم حالاًل وال شك أن

والعداوة والبغضاء لكن لو قال لك اخليار إىل أمد أقصاه دخول شهر رمضان يعين وجعله مفتوحاً 
 فهذا ال

 
قدم زيد وكان له عادة يف القدوم كإنسان أبس به ألن حقيقة األمر أنه معلوم وكذلك إذا قال إىل أن ي

ستة أشهر فهذا جائز ألنه معلوم وكذلك إذا قال إىل  معروف أنه يبقى يف بلد ستة أشهر ويف بلد آخر
احلصاد أو اجلذاذ ألن مدته معلومة واخلالف فيه متقارب وحينئذ أيخذ ابلوسط يعين ال أبول احلصاد 

 وال آبخر احلصاد.
 العطاء يريد وقت العطاء صح ألنه معلوم وإن أراد نفس العطاء فهو جمهول القارئ: وإن شرطه إىل

ويتأخر وإن شرط اخليار شهرًا يوما يثبت ويوماً ال ففيه وجهان أحدمها يثبت يف اليوم ألنه يتقدم 
األول ألنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده ألنه إذا لزم مل يعد إىل اجلواز وحيتمل أن يبطل الشرط  

 له ألنه شرط واحد فإذا فسد يف البعض فسد يف الكل.ك
ن يقال إذا كان اليوم الذي يثبت فيه اخليار هو اليوم الذي يلي الشيخ: وحيتمل وجهاً اثلثاً وهو أ

العقد فال أبس يعين يصح يف اليوم األول وإن كان غري معني فإنه ال يصح ألنه قد يكون اليوم األول 
لة أن يقول بعتك هذا ويل اخليار عشرة رايل يوم يثبت ويوم ال يثبت فهذا ليس فيه خيار وصورة املسأ

إذا ثبت يف اليوم األول مث جاء الثاين ومل يثبت معناه أنقطع اخليار فال يعود مرة اثنية ال يصح ألنه 
لكن هل يبطل من أصله أو يبطل فيما عدا اليوم األول؟ ذكر فيه اخلالف ولكننا نقول إنه يصح إذا 

 اليوم األول هو الذي يثبت به اخليار. جعل
 

 فصل
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القارئ: وملن له خيار الفسخ من غري حضور صاحبه وال رضاه ألنه عقد جعل إىل اختياره فجاز مع 
كل حال ألهنا مدة غيبة صاحبه وسخطه كالطالق ومىت انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على  



ويبطل اخليار ابلتخاير كما يبطل خيار اجمللس به ولو أحلقا  ملحقة ابلعقد فبطلت ابنتهائها كاألجل
ابلعقد خياراً بعد لزومه مل حيلقه ألنه عقد الزم فلم يصر جائزاً بقوهلما كالنكاح وإن فعال ذلك يف مدة 

 اخليار جاز ألنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه.
ا اآلخر بطل خياره كخيار اجمللس وقوله : قوله )ويبطل اخليار ابلتخاير( يعين إذا َخريََّ أحدمهالشيخ

)ولو أحلقا ابلعقد خيارًا بعد لزومه مل يلحقه( أي لو أهنما بعد أن تفرقا رجع أحدمها إىل اآلخر وقال 
ن العقد وقع الزماً فال اجعل يل اخليار مدة يومني أو ثالثة فأحلقاه ابلعقد املؤلف يقول ال يصح أل

ليس هلما أن يغريا احلكم الشرعي وحيتمل أن يقال إنه يصح ألن لزوم يكون جائزًا بفعلهما إذ أهنما 
العقد إمنا هو ابختيارمها وهلذا لو جعال خياراً يف أثناء العقد جاز أما إذا فعال ذلك يف مدة اخليار فال 

اليوم الثاين قبل متامه جاء وقال أحب أن نزيد يف مدة أبس مثل أن يقول يل اخليار ملدة يومني ويف 
 خليار إىل يومني آخرين فهذا الا

 
أبس به ألن العقد األول مازال على اختياره يعين مل يلزم بعد فجاز زايدة اخليار فيه وكما قلنا لكم إن 

ر خياراً ملدة يومني الذي يظهر أهنما إذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد لزوم البيع على أن يكون األم
 أو ثالثة فال أبس ألن احلق هلما.

 
 فصل

القارئ: وينتقل امللك إىل املشرتي يف بيع اخليار بنفس العقد وعنه ال ينتقل إال بعد انقضائه ألنه عقد 
قاصر ال يفيد التصرف فلم ينقل امللك كاهلبة قبل القبض واألول ظاهر املذهب ألن البيع سبب 

ف لقصور السبب بل قيبه كاملطلق وألنه متليك فأشبه املطلق وليس منع التصر لنقل امللك فنقل ع
 لتعلق حق البائع ابملبيع.
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الشيخ: قوله )بل لتعلق حق البائع ابملبيع( هذا فيه نظر ألن احلق يف اخليار للبائع وللمشرتي 
ا العقد ألنه إذا وجب والصواب أن اخليار إمنا شرع من أجل الفسحة للبائع وللمشرتي أن يفسخ

رمحة هللا تعاىل أن جعل هلما حقاً يف تنفيذ اخليار فهو يف احلقيقة  العقد ال ُيكن أن يفسخاه ولكن من
ملصلحة الطرفني وليت أن املؤلف رمحه هللا استدل ابحلديث بداًل عن هذه التعاليل اليت قد تكون 



 عليه وسلم )من ابع عبداً له مال فماله مسلمة وقد تكون غري مسلمة لو قال لقول النيب صلى هللا
مل يشرتط املبتاع( فإن هذا يدل على أن العبد يكون للمشرتي ألن قوله )فماله للذي للذي ابعه ما 

ابعه( أي وأما هو فللمشرتي ومعلوم أن البيع ينعقد بصورة اإلجياب والقبول فهذا احلديث أوضح من 
الدليل تقل إىل املشرتي مبجرد متام العقد ولو يف زمن اخليار و تعليله رمحه هللا وهو أن يقال امللك ين

قول النيب صلى هللا عليه وسلم )من ابع عبدًا له مال فماله للذي ابعه( يعين وأما العبد فهو 
 للمشرتي وهذا نص صريح أو كالصريح يف انتقال ملك السلعة إىل املشرتي مبجرد العقد.

  مدة اخليار.القارئ: وما حيصل من غلة املبيع يف
 مللك هل ينتقل مبجرد العقد أو ابنتهاء مدة اخليار؟الشيخ: هذا مفرع على ما سبق يف انتقال ا

القارئ: وما حيصل من غلة املبيع يف مدة اخليار أو منائه املنفصل فهو للمشرتي سواء فسخا العقد أو 
م )اخلراج ابلضمان( وعلى أمضياه ألنه مناء ملكه الداخل يف ضمانه فيدخل يف قوله عليه السال

 كم يف ضامنه كاحلكم يف ضمان املبيع املطلق.الرواية األخرى هو للبائع واحل
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الشيخ: النماء قد يقول قائل هل ُيكن أن يكون مناء بني عقد البيع وانتهاء اخليار؟ فاجلواب يقال 
اخليار ملدة أسبوع ويف هذا  نعم خصوصاً إذا كان اخليار خيار شرط قد يشرتط املشرتي أو البائع

ت يف مكان رفيع األجرة يعين أجرته يف اليوم مائة رايل فيكون النماء أو األسبوع قد يكون هذا البي
الكسب سبعمائة رايل وهذه مهمة وكذلك النماء مثل ما حيصل من لنب أو صوف أو ما أشبه ذلك 

 يف هذه املدة وعلى كل
 

 د فما حدث من مناء أو كسب بعد العقد فهو للمشرتي وعلىحال إن قلنا إن امللك ينتقل ابلعق
القول أبنه ال ينتقل إال ابنتهاء مدة اخليار نقول ما حصل من مناء أو كسب بني العقد وانتهاء مدة 

 اخليار يكون للبائع والصحيح أنه للمشرتي واحلديث كما علمنا واضح أبنه للمشرتي.
 

 فصل
ئع فيتصرف  التصرف يف املبيع يف مدة اخليار ألنه ليس مبلك للباالقارئ: وليس لواحد من املتبايعني

 فيه وال انقطعت عنه عالقته فيتصرف فيه املشرتي.



الشيخ: إذن البائع ال يتصرف فيه مثاله ابع عليه سيارة ومدة اخليار أسبوع البائع ال ُيكن أن 
نا إن قلنا إن امللك ينتقل مبجرد يتصرف يف السيارة ال بتأجري وال ببيع وال برهن وال بغري ذلك ألن

ملكاً له وإن قلنا ال ينتقل إال بتمام اخليار فألنه تعلق هبا حق املشرتي وكذلك  العقد فالسيارة ليست
أيضاً املشرتي ال يتصرف ألننا إن قلنا بعدم انتقال امللك إليه فاملبيع ليس ملكاً له وإن قلنا ابنتقاله 

ولكن قد  رف أحدمها يف هذا املبيع بل يبقى معطاًل ال يتصرف فيهفقد تعلق به حق البائع فال يتص
يقول قائل إن إبقائه معطاًل فيه إضاعة للمال املنهي عنه وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل يف مدة 

اخليار ويكون الكسب ملن له امللك إن قلنا امللك للبائع حىت يتم مدة اخليار فهو له وإن قلنا 
 إذا عطلت فهذا إضاعة أما بقائه معطاًل ال سيما يف أشياء يفوت هبا مال كثري للمشرتي فهو له

 للمال.
 القارئ: فإن تصرفا بغري العتق مل ينفذ تصرفهما لذلك.

(4/267) 

 

الشيخ: قوله )بغري العتق( سيأتينا إن شاء هللا التفصيل فيه لكن الصواب أن العتق كغريه وأنه إذا منع 
قلنا إن التصرف حرام قع عبادة وإذا التصرف يف غري العتق منع يف العتق من ابب أوىل ألن العتق ي

فهل ُيكن أن يتقرب إىل هللا مبا حرمه هللا؟ ال ُيكن فالصواب أن مجيع التصرفات على قاعدة 
 املذهب ال جتوز وال تصح.

القارئ: وعنه يف تصرف املشرتي أنه موقوف إن فسخ البائع بطل وإن مل يفسخ صح لعدم املبطل له 
 ذكرها ابن أيب موسى.

أن املشرتي إذا ابعه مثالً فإننا نقف يعين مبعىن أننا نصحح العقد لكن ال هذا قول وجيه  الشيخ:
منكن املشرتي من استالمه وال من تصرفه حىت ينتهي اخليار مث إن بقي البائع مل يفسخ فالتصرف 

 صحيح وإن فسخ فاحلق له.
عتق من مالك لعبد عتق ألنه القارئ: وإن كان اخليار للمشرتي وحده صح لذلك وإن أعتق املشرتي ا

اتم امللك جائز التصرف فنفذ كما بعد املدة فإن قلنا امللك للبائع نفذ عتقه وال ينفذ عتق من ال 
 ملك له ألنه عتق من غري مالك فأشبه األجنيب.

 
الشيخ: قوله )إن أعتق املشرتي العبد عتق ألنه عتق من مالك اتم امللك جائز التصرف فنفذ كما بعد 



اخليار للمشرتي وحده فهنا ال شك أنه إذا أعتق العبد نفذ ألنه ال منازع له وال  ة( هذا إذا كاناملد
حق للبائع فيه وعتقه إايه يدل على أنه أختار إمضاء البيع وقوله )فإن قلنا امللك للبائع نفذ عتقه( 

ق من ال ه )وال ينفذ عتيعين على الرواية الثانية أن امللك للبائع فإذا كان امللك له نفذ عتقه وقول
ملك له( يعين هذا إن قلنا أنه ال ملك للمشرتي يف مدة اخليار مل ينفذ وإن قلنا ال ملك للبائع مل ينفذ 

وعلى هذا فينفذ من قلنا إن امللك له لكن الصحيح أنه إذا كان اخليار للطرفني فإنه ال ينفذ عتق 
رهون ال يصح أن يعتقه فكذلك رهون كما أن املاملشرتي ولو كان مالكاً لتعلق حق البائع فهو كامل

 هذا الذي فيه اخليار.
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القارئ: ويف الوقف وجهان أحدمها هو كالعتق ألنه تصرف يبطل الشفعة والصحيح أنه ال ينفذ ألنه 
 ال يبىن على التغليب وال يسري إىل ملك الغري أشبه البيع.
زاً من العتق ألن العتق مبين على التغليب الشيخ: قوله )ألنه ال ينبين على التغليب وال يسري( احرتا

الغري فإن الرجل لو كان له عبد مشرتك بينه وبني آخر مث أعتق نصيبه سرى  وأيضاً يسري إىل ملك
العتق إىل نصيب اآلخر وضمن قيمته لصاحبه ولكن الصحيح أنه ال ينفذ عتق فيما إذا كان اخليار 

قلنا ابنتقال امللك إىل ملشرتي واخلالصة أنه إذا كان هناك  هلما مجيعاً أو كان اخليار للبائع وحده ولو
ار شرط فامللك على القول الراجح للمشرتي والتصرف حرام على البائع وعلى املشرتي أما البائع خي

فألنه تصرف يف غري ملكه وأما املشرتي فألنه تصرف يوجب بطالن حق صاحبه وهذا إذا كان اخليار 
 .ان اخليار للمشرتي فإنه ينفذ تصرفه وتصرفه يعترب إمضاًء للبيعهلما أو للبيع أما إذا ك

 
 فصل

القارئ: فإن وطيء املشرتي اجلارية فال حد عليه وال مهر فإن ولدت منه فالولد حر وال تلزمه قيمته 
وتصري أم ولد ألنه وطئ مملوكته وإن وطئ البائع فعليه املهر ألنه وطٌء يف غري ملك وإن علم التحرمي 

حرمي فال حد عليه وولده أحرار ه رقيق ألنه ال يلحقه نسبه كما لو وطيء بعد املدة وإن جهل التفولد
 وعليه قيمتهم يوم الوالدة ألنه يعتقد أنه حيبلها يف ملكه فأشبه املغرور من أمة وال تصري أم ولد حبال.

ال على عامل ابلتحرمي الشيخ: استفدان من قوله )وإن جهل التحرمي فال حد عليه( أنه ال جيب احلد إ



أن الزان حرام وزىن ابمرأة فال حد عليه ألنه غري عامل فإن علم فلو فرض أن رجالً أسلم حديثاً ومل يدرِّ 
 ابحلكم ومل يعلم ابحلد فعليه احلد ألنه ال يعذر جبهل العقوبة.
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خ به وذكر أن أمحد نص القارئ: قال بعض أصحابنا وعليه احلد إن علم التحرمي وأن البيع ال ينفس
ألن أهل العلم اختلفوا يف عليه ألن وطأه مل يصادف ملكا وال شبهة ملك والصحيح أنه ال حد عليه 

ملكه هلا وحل وطئها وهذه شبهة يدرأ احلد هبا وألن ملكه حيصل بوطئه فيحصل متام وطئه يف ملكه 
 م.فال جيب احلد به وإن قلنا ابلرواية األخرى انعكست هذه األحكا

 الشيخ: الرواية األخرى أن امللك للبائع.
 

 فصل
على االسرتجاع فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطئ  القارئ: وطء البائع فسخ للبيع ألنه دليل

إحداهن كان اختيارًا هلا ووطء املشرتي رضى ابملبيع وإبطال خلياره لذلك وسائر التصرفات املختصة 
والوقف واهلبة واملباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر أو حاجة  ابمللك كالعتق والكتابة والبيع

 ها وسكىن الدار وحصاد الزرع وحنوه إن وجد من املشرتي بطل خياره.واحلمل عليها وشرب لبن
الشيخ: األمثلة ايت ذكرها املؤلف يف بعضها نظر لكن القاعدة أن كل تصرف يدل على االختيار فإنه 

لنب ال يدل على االختيار ألن املشرتي إذا اشرتى شاة واشرتط اخليار ملدة مثانية يبطل اخليار وشرب ال
شرة أايم فالبد أن يشرب لبنها ألنه إمنا جعل اخليار لينظر يف هذا اللنب هل هو كثري أو أايم أو ع

ة قليل وهل هي تدر بسرعة أو ال وعلى كل حال هذه األمثلة قد ينازع يف بعضها ولكن القاعدة العام
 هي كل تصرف يدل على االختيار فهو فسخ للخيار.
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القارئ: ألنه يبطل ابلتصريح ابلرضى فبطل بداللته كخيار املعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها 
ر ال يكون فسخا ألن وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان أحدمها هو فسخ للبيع لذلك واآلخ

اسرتجاعاً كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه وقال أبو اخلطاب  امللك انتقل عنه فلم يكن تصرفه



هل يكون تصرف البائع فسخاً للبيع وتصرف املشرتي رضًى ابلبيع وفسخاً خلياره على وجهني وأما 
بطل اخليار ألن االختبار هو ركوب املشرتي الدابة لينظر سريها وطحنه على الرحى ليختربها فال ي

ستخدم العبد ليختربه مل يبطل خياره لذلك وإن أستخدمه لغري ذلك ففيه املقصود ابخليار وإن أ
روايتان إحدامها يبطل خياره ألنه تصرف منه أشبه الركوب للدابة والثانية ال يبطل ألنه ال خيتص 

 امللك أشبه النظر وإن قبلت اجلارية املشرتي لشهوة مل
 
اره كقبلتها للبائع وألان لو أبطلنا خياره هبذا بطل خياره ألهنا قبلة ألحد املتابيعني فلم يبطل خيي

أبطلناه من غري رضاه ابملبيع وال داللة عليه وحيتمل أن يبطل خياره إذا مل ُينعها ألن إقراره عليه رضى 
 به.

 ى أنه أختارها وإال ملنعها.الشيخ: وهذا أقرب أنه إذا رضي بذلك وأقرَّها فهذا ال شك يدل عل
 

 فصل
املشرتي اجلارية أو استولدها أو أتلف املبيع أو تلف يف يده مل يبطل خيار البائع  القارئ: وإن أعتق

ألنه مل يوجد منه رضى إببطاله وله أن يفسخ ويرجع ببدل املبيع وهو مثله إن كان مثليا وإال قيمته يوم 
الرد رها اخلرقي ألنه خيار فسخ فبطل بتلف املبيع كخيار أتلفه وعنه أن خياره يبطل بذلك اختا

 ابلعيب.
 

 فصل
القارئ: وإن مات أحد املتبايعني بطل خياره ومل يثبت لورثته ألنه حق فسخ ال جيوز االعتياض عنه 

 فلم يورث كخيار الرجوع يف اهلبة ويتخرج أن يورث قياساً على األجل يف الثمن.
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مات يف خيار اجمللس فإنه الشيخ: هذا هو الصحيح أنه إذا مات يف خيار الشرط فإنه يورث أما إذا 
صواب أن خيار الشرط مورث ال يورث ألنه بطل ابلتفرق فإن املوت أعظم تفرق فالتفصيل هذا هو ال

وخيار اجمللس ال يورث والفرق ظاهر ألن خيار اجمللس يبطل بتفرقهما وال فرقة أعظم من املوت وأما 
 و املالك فيثبت ورثته من بعده.خيار الشرط فليس معلق بذاتيهما بل هو حق من حقوق امللك أ



نه االختيار مع بقاء ملكه وإن خرس القارئ: وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه ألنه قد تعذر م
فلم تفهم إشارته فهو كاجملنون وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه وإن مات يف خيار اجمللس بطل 

أعظم التفرق والثاين ال يبطل ألن الفرقة خياره ويف خيار صاحبه وجهان أحدمها يبطل ألن املوت 
 ابألبدان مل حتصل.

 ياره وخيار صاحبه.الشيخ: الصواب األول أنه يبطل خ
السائل: الرجوع يف اهلبة إذا مات الواهب قبل أن يقبض املوهوب اهلبة هل على الورثة أن يسلمونه 

 اهلبة؟
 هلبة.الشيخ: إذا مات الواهب قبل أن يقبض املوهوب اهلبة بطلت ا

 
فهل يرتب عليه السائل: إذا علم اإلنسان أبن شيئاً ما منهي عنه لكنه ال يعلم حترُيه أو كراهته فقط 

 ما رمتِّب عليه شرعاً؟
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الشيخ: أما إن وصلت إيلَّ فأمرتِّب عليه ألين أرى أن جمرد خمالفة الرسول عليه الصالة والسالم حىت 
مع هللا رسوله إذا أمر هللا بشيء أن هذا مرارًا قلت ليس من األدب  يف األمر املكروه غلط وأان قلت

تقول هل هو للوجوب أو االستحباب؟ أو أمر الرسول بشيء تقول هل هو للوجوب أو 
االستحباب؟ أو هنى هللا ورسوله عن شيء تقول هل هو للكراهة أوالتحرمي؟ هل كان الصحابة يقولون 

لست بعازم؟ ما كانوا يقولون هذا ولون اي رسول هللا أنت عازم أو هذا؟ هل كانوا إذا أمر الرسول يق
لكن قلت نعم عند وقوع الشيء أي عند وقوع املخالفة حينئذ ينظر اإلنسان هل األمر للوجوب أو 
لالستحباب هل النهي للكراهة أو للتحرمي؟ وهذه املسألة مهمة جدًا ومتام التعبد أنك إذا مسعت هللا 

وب أو االستحباب قل مسعنا وأطعنا وإذا كان وأطعنا وال تقول هل األمر للوجأيمرك تقول مسعنا 
( شق عليهم ذلك وجاءوا  ْبكمْم بِّهِّ اَّللَّ كمْم َأو ختمْفموهم حيمَاسِّ الصحابة ملا نزلت )َوإِّْن تـمْبدموا َما يفِّ أَنـْفمسِّ

ح هني صريح وعلى كل يشكون األمر إىل الرسول قال هلم قولوا مسعنا وأطعنا فكيف إذا جاء أمر صري
عت إيلَّ وقال أان أدري أن الرسول هنى عنها لكن ما أدري هل هو للكراهة أو للتحرمي أان حال إذا رف

 أرى أين أقيم عليه احلد اللهم إال أن يكون قتاًل فهنا قد يتوقف اإلنسان.
 



 ابب الراب
هللا عليه  ا من اآلايت وروي عن النيب صلىالقارئ: الراب حمرم لقول هللا تعاىل )َوَحرََّم الرِّاب( وما بعده

 وسلم أنه قال )لعن هللا آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه( متفق عليه.
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الشيخ: العيب يف بعض الفقهاء ومنهم املؤلف أهنم يعربون بصيغة التمريض عن احلديث الصحيح 
هذا ال يستقيم وهذا مما عيب على ي( مث يقول )متفق عليه( الذي ال إشكال فيه فهنا يقول )ورو 

الفقهاء رمحهم هللا وليس هذا حمل شك حىت نقول الفقيه ليس عنده علم ابحلديث يعين يبلغ درجة 
احملدثني فيعذر إذا قال وروي يف حديث ال يدري عن درجته أما وهو يدري عن درجته فيقول روي مث 

الراب حمرم أيضاً فيه نظر بل ينبغي أن  يب كبري واقتصاره على أنيقول متفق عليه فهذا ال شك ع
يقول وهو من كبائر الذنوب بل من موبقات الذنوب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )اجتنبوا 

السبع املوبقات( وذكر منها أكل الراب فهو يف احلقيقة من أكابر الذنوب حىت قال شيخ اإلسالم رمحه 
قوبة مثلما ورد يف أكل الراب وهلذا كان يشدد رمحه هللا يف يف ذنب دون الشرك من العهللا إنه مل يرد 

سد الذرائع املوصلة إىل الراب حىت إنه كان حيرم حترُياً اباّت مسألة التورق اليت أختلف فيها الفقهاء 
 وقال عنه تلميذه ابن القيم كان يراجع يف ذلك
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ال الراب من كبائر الذنوب وال شك أن آكل الراب أحياانً ولكنه أيىب أن يقول إال أهنا حرام وعلى كل ح
يبعد إجابة دعائه كما قال النيب عليه  والعياذ ابهلل مشبه لليهود الذين كانوا أيكلونه وأنه فعل ما

الصالة والسالم حني ذكر )الرجل يطيل السفر أشعت أغرب ُيد يديه إىل السماء اي رب اي رب 
رام فأان استجاب لذلك( وآكل الراب مريض كمريض ومطعمه وحرام وملبسه حرام وغذي ابحل

يصاب مبرض حىت لو تبني له التجارة السرطان يعين إذا عوَّد نفسه أكل الراب ال ُيكن أن يقلع عنه 
املباحة الراحبة اختار ابب الراب ألنه مرض والعياذ ابهلل وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم أن الذي 

كل وال يشبع والذي أيكل وال يشبع ما يستفيد من أكله يكون دائماً هنماً أيكل احلرام مثل الذي أي
م )لعن هللا آكل الراب( حيتمل أن يكون خربًا حمضاً وحيتمل أن يطلب األكل وقوله عليه الصالة والسال



إما يكون خربًا مبعىن الدعاء وعلى كلٍّ فإنه يدل على أن الراب من كبائر الذنوب ألنه رتبت عليه اللعنة 
دعاًء وإما خربًا وهذا اللعن للعموم فال جيوز أن نشهد على شخص معني أيكل الراب أبنه ملعون ألنه 

ن له من احلسنات ما ُيحو آاثر الراب لكن نقول على سبيل العموم وهكذا يقال يف كل قد يكو 
كل من   نصوص الوعيد وكل نصوص الوعد أن تقال على التعميم ال على التعيني فمثالً حنن نقول

وعمل صاحلاً فله جنات املأوى نزاًل لكن هل نقول لشخص معني نراه مؤمناً يعمل الصاحلات أنه من 
نة؟ ال إال من شهد له الرسول صلى هللا عليه وسلم وهذه مسألة جيب على طالب العلم أن أهل اجل

كذلك وموكل الراب هو ينتبه هلا وآكل راب واضح أنه انتفع به انتفعاً دنيوايً أما موكله فهو خسران  
ل )هم الذي يعطي الراب فهو خسران فكيف كان ملعوانً مساوايً آلكله كما جاء يف آخر احلديث وقا

سواء( نقول ألن كونه يوكل الراب يدل على رضاه به وإعانته عليه ومن أعان على فعل فهو كفاعله و 
 وكذلك يقال يف)شاهديه( ألن شاهدهتما أيضاً تدل على رضامها به وعلى إاثبته 
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)الكاتب( ألنه إذا كتب الراب دل على رضاه به وعلى ثبوته بكتابته وهل يستفاد من هذا احلديث أن 
على هذا بل يدل على أن الكاتب ال يكون شاهدًا ألنه قال )شاهديه وكاتبه(؟ اجلواب ال يدل 
 شاهدين.اإلثبات يكون بشاهدين وكاتب ولكن جيوز أن يكون الكاتب أحد ال

 القارئ: وهو على ضربني راب الفضل وراب النسيئة.
الشيخ: تكلمنا على الراب فيما سبق وقلنا إن الراب هو الزايدة ومنه قوله تبارك وتعاىل )فَإَِّذا أَنـَْزْلَنا 

َها اْلَماَء  يس كل اْهتَـزَّْت َورََبت( أي علت وأما يف الشرع فهو زايدة يف أشياء حيرم فيها التفاضل ولَعَليـْ
زايدة تسمى راب يف الشرع فلو بعت سيارة بسيارتني فهو جائز وإن كانت قيمة السيارتني أكثر ألن 

 السيارات ليس فيها راب.
 القارئ: وهو على ضربني راب الفضل وراب النسيئة.

ل هو راب النسيئة وهو األشد وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم )إمنا الراب يف الشيخ: واألص
سيئة( يعين الراب األغلظ هو يف النسيئة يعين ابلتأخري أما راب الفضل فهو وسيلة ولذلك صار فيه الن

 خالف يف العصر األول ولكن احلمد هللا أستقر اإلمجاع على حترمي راب الفضل وراب النسيئة.
 
يب صلى لقارئ: واألعيان املنصوص على الراب فيها ستة مذكورة يف حديث عبادة بن الصامت عن النا



هللا عليه وسلم أنه قال )الذهب ابلذهب مثاًل مبثل والفضة ابلفضة مثاًل ابملثل والتمر ابلتمر مثاًل مبثل 
مبثل من زاد أو ازداد فقد أرىب بيعوا  والرب ابلرب مثاًل مبثل والشعري ابلشعري مثالً مبثل وامللح ابمللح مثالً 

ابلتمر كيف شئتم يدًا بيد وبيعوا الشعري ابلتمر كيف الذهب ابلفضة كيف شئتم يداً بيد وبيعوا الرب 
 شئتم يدًا بيد( رواه مسلم.
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الشيخ: قوله عليه الصالة والسالم )الذهب ابلذهب مثاًل مبثل( ظاهره ولو اختلفا يف املعيار كواحد 
ح ابلرب إلصالحه كخلط املل وعشرين وأربعة وعشرين وذلك ألن اخللط املوجود يف هذا الذهب خلط

وحنوه والنيب عليه صالة والسالم أطلق أن الذهب ابلذهب مثاًل مبثل فإذا قال قائل ال ُيكن إلنسان 
أن يبيع ذهباً بذهب وهو دونه يف املعيار؟ قلنا بال ُيكن مثل أن يكون هذا احللي أحسن يف الصنعة 

ابل لزايدته يف املعيار ومها سواء ايدته يف الصنعة مقمن احللي اآلخر وأقل منه ابلنسبة للمعيار فتكون ز 
وأيضاً هذا اخللط ليس خلطاً مقصودًا لذاته وإمنا هو مقصود إلصالح الذهب وتقويته ألن الذهب  

كما يقولون إذا مل يكن فيه اخللط من النحاس فإنه يكون ليناً ال يستقيم وكذلك يقال يف الفضة 
لى اآلخر ولو اختلفا يف املنافع واملذاق والبقية يزاد أحد اجلزئني عوقوله )التمر ابلتمر( أيضاً ال 

 خذها على هذا.
 القارئ: واختلفت الرواية يف علة الراب ثالث رواايت.

 الشيخ: العبارة ركيكة ولعل الصواب )واختلفت الرواية يف علة الراب على ثالث رواايت(.
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ايت فأشهرن أن علته يف الذهب والفضة القارئ: واختلفت الرواية يف علة الراب فيها على ثالث روا
عبد خري من العبدين والثوب الوزن واجلنس ويف غريمها الكيل واجلنس ملا روي عن عمار أنه قال ال

خري من الثوبني فما كان يدًا بيد فال أبس به إمنا الراب يف النساء إال ما كيل أو وزن وألنه لو كانت 
( فعلى هذا حيرم  العلة الطعم جلرى الراب يف املاء ألنه مطعوم قال هللا تعاىل )َوَمْن مَلْ َيْطَعْمهم فَإِّنَّهم مِّينِّّ

و موزون من جنس سواء كان مطعوماً كالقطنيات أو غري مطعوم كاإلشنان التفاضل يف كل مكيل أ
رة واحلديد وجيري الراب فيما كان جنسه مكيالً أو موزوان وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن إما لقلته كالتم



والقبضة وإما دون األرزة من الذهب والفضة وإما لعظمه كالزبرة العظيمة وإما للعادة كلحم الطري 
من جنس فيه الراب فجرى فيه الراب كالزبرة العظيمة وما نسج من القطن والكتان ال راب فيه نص ألنه 

ألنه تقصد زنته عليه حلديث عمار وما عمل من احلديد وحنوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الراب 
 فجرى فيه الراب كلحم الطري وماال تقصد زنته ال جيري فيه الراب كالثياب.

 
رواية هي املذهب أن العلة يف الذهب والفضة اجلنس والوزن والعلة يف غريمها الكيل الشيخ: هذه ال

سواء كان وعلى هذا فيجري الراب يف كل مكيل سواء كان يؤكل أو ال يؤكل وجيري الراب يف كل موزون 
ذهب أو فضة لكن كوننا نقول الوزن واجلنس فيه نوع من التناقض إذا قلنا جيري الراب يف احلديد 

الرصاص والصفر وما أشبه ذلك ألن هذه جنسه ليس ذهباً وال فضة فلو قيل الوزن فقط لكان و 
الشيء موزوانً التعميم ممكناً هذا املذهب لكن ما املرجع يف الوزن والكيل يعين ما مرجع كون هذا 

 وكون هذا الشيء مكياًل سيأيت إن شاء هللا تعاىل يف آخر البحث.
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القارئ: والرواية الثانية العلة يف الذهب والفضة الثمنية غالبا وفيما عدامها كونه مطعوم جنس ملا روى 
ثل رواه مسلم وألنه لو  الطعام إال مثاًل مب معمر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع

كان الوزن علة مل جيز إسالم النقد يف املوزوانت ألن اجتماع املالني يف أحد وصفي علة راب الفضل 
ُينع النساء بدليل إسالم املكيل يف املكيل فعلى هذه الرواية حيرم التفاضل يف كل مطعوم بيع جبنسه 

يبة وغريها وإن مل يكن مكيالً وال موزوان كالبطيخ ألدوية واألدهان املطمن األقوات واألدام والفواكه وا
 والرمان والبيض وحنوها.
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الشيخ: هذه الرواية يقول املؤلف )العلة يف الذهب والفضة الثمنية( لكنه قيدها بقوله )غالبا( ألننا لو 
كما يف حديث والفضة جيري فيه الراب   قلنا الثمنية فقط النتقض علينا ابحللي فإن احللي من الذهب

فضالة بن عبيد حني أشرتى قالدة فيها ذهب وخرز بثين عشر دينارًا فلما فصلها وجد فيها أكثر من 
أثين عشر دينارًا فنهى النيب صلى هللا عليه وسلم أن تباع حىت تفصل وهلذا قال غالبا وأما غري الغالب 



مل يكن أما غري الذهب والفضة إذا   ل حال سواء كان مثناً أمفنقول الذهب والفضة جيري فيه الراب بك
كان مثناً جرى فيه الراب وبناءاً على ذلك جيري الراب يف الفلوس ألهنا مثن ويف األوراق النقدية ألهنا مثن 

والقول الثاين يف املسألة هذه أنه ال راب يف الفلوس وال يف األوراق النقدية لكن هذا ليس عليه عمل 
ننا إذا قلنا بذلك أجزان البنوك ألهنم اآلن يتعاملون ابألوراق النقدية نبغي أن يكون عليه عمل ألوال ي

فإذا قلنا ال راب فيها صار عملهم حالاًل طيباً والصواب أن العلة الثمنية غالباً إال يف الذهب والفضة 
مطعوم اجلنس( فعليه  ألن الذهب والفضة جيري فيه الراب بكل حال وماعدامها يقول املؤلف )كونه

ي الراب يف كل مطعوم سواء كان يكال أو ال أو يوزن أو ال أو يقتات أو ال بل حىت بني التفاحتني جير 
جيري الراب أما بني التفاحة وبرتقالة فال جيري الراب مع أهنا مطعومات لكنها ليست مطعوم من جنس 

املوزوانت( مل جيز إسالم النقد يف  واحد فهذه من جنس وهذه من جنس وقوله )لو كان الوزن علة
نقول إن أصحاب القول األول انفصلوا عن هذا اإليراد وقالوا أنه يستثىن من ذلك النقدان فإنه جيوز 
إسالمهما يف املوزون واملكيل واستدلوا هلذا حبديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال قدم النيب 

تني فقال )من أسلف يف شيء ن يف الثمار السنة والسنصلى هللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفو 
 فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم(.
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القارئ: والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكياًل أو موزوان ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى 
ل على أنه ال حيرم إال ثلة يف الكيل والوزن فدعن بيع الطعام إال مثاًل مبثل واملماثلة املعتربة هي املما

 يف مطعوم يكال أو يوزن وال حيرم فيما ال يطعم كاإلشنان واحلديد وال فيما ال يكال كالبطيخ والرمان.
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الشيخ: هذه الرواية أقرب الرواايت ألنك إذا أتملت الرب والتمر والشعري وجد أهنا مكيلة ويف نفس 
ت أهنا قوت تقتات وتدخر ا زائد على ذلك وهو القو الوقت مطعومة ففيها الكيل والطعم بل فيه

والواجب أال نلحق هبذه املذكورات املعينة يف احلديث إال ما كان مطابقاً هلا متاماً ألن األصل احلل 
أحل هللا البيع فكل بيع فهو حالل إال ما دلت النصوص على حترُيه وحنن ال جنزم أبن كل مكيل ففيه 

يجب أن نعتين بتحقيق املناط يف مسألة األعيان ال جنزم هبذا وعلى هذا فراب أو كل موزون فيه راب 



املعينة يف احلديث وأن نلحق هبا ما كان ُياثلها متاماً فالرب والتمر والشعري كلها يف احلقيقة أقوات 
وكلها مدخرة وكلها مكيلة فيبقى عندان امللح وامللح يقول شيخ اإلسالم إنه مما يصلح به الطعام 

 ملح ال ذوق له وال شهية له فلما كان الطعام حمتاجاً إليه والبد منه اس مضطرون إليه وطعام بالفالن
أجري جمرى الطعام وأما الذهب والفضة فالعلة كوهنما ذهب وفضة بدليل جراين الراب يف احللي لكن 

لذهب الفضة هي هناك أيضاً ما يدل على أن العلة األخرى مقصودة وهي الثمنية ألهنا يف الواقع أي ا
عيان فالناس تقول بعين الدار مبائة جنيه يعين مبائة دينار أو بعين البعري بعشرة دراهم أو أمثان األ

بدينار مثالً فهي قيم األشياء فالثمنية فيها واضحة ومعلوم أهنا إذا كانت قيم األشياء صارت حمالً 
الثمنية كما  سألة الذهب والفضة العلةلتالعب التجار واستعمال الراب فيها فالظاهر أن نقول يف م

قال املؤلف )غالباً( وما خرج عن الثمنية من الذهب والفضة فإن العلة فيه أنه ذهب وفضة وبعض 
العلماء يقول ال يقاس غريها عليها إطالقا وهؤالء الظاهرية يقولون ال ُيكن أن حيلق هبذه األعيان 

الصالة والسالم أبنه  أفصح اخللق وقد خص عليه الستة سواها ألن النيب عليه الصالة والسالم
اختصر له الكالم وأعطي جوامع الكلم فلو كان ما ذكره هؤالء القياسيون لكان الرسول أييت بلفظ 

 عام يريح األمة من اخلالف والنزاع فلما عني هذه األشياء وجب
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علماء الفقهاء الذين يعتربون أن تتعني والقياس عندهم كما هو معروف غري صحيح ابطل ومن ال
حلنابلة وعلل ذلك ألنه ملا القياس دلياًل شرعياً من قال يقتصر على هذه الستة كابن عقيل من فقهاء ا

اختلفت األمة يف علة الراب وليس هناك نص فاصل وجب اطراحها ألن كل علة حيتمل أن تكون هي 
تكن حمل اتفاق فالواجب االقتصار على النص العلة أو تكون العلة غريها فليست حمل اتفاق وإذا مل 

وقد تكون غريها فصار اآلن امتناع  وإلغاء العلل املظنونة اليت قد تكون هي العلة يف حكم الشرع
 إحلاق غري هذه الستة هبا له وجهان الوجه األول هو إبطال

 
فإذا كانت العلل القياس أصاًل وهذا مذهب الظاهرية والثاين عدم اتفاق العلماء على علة معينة 

 خمتلفة بني العلماء فلتطرح هذه العلل.
 يتني الثانية والثالثة أم الثالثة فقط؟السائل: القول الذي اخرتانه هل مجع بني الروا
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الشيخ: ال هو من الثانية والثالثة يف الواقع وأان أقول جيب أن نتدبر هذه األعيان املنصوص عليها 
ألنه مطعوم أو ألنه مكيل أو ألنه جامع ق املناط هل إن الرسول حرم الراب يف الرب تدبرًا اتماً حىت حنق

بني كونه مكياًل ومطعوماً وقد أيتينا إنسان اثلث ويقول هناك علة اثلثة وهي أنه مدخر وقوت فأحلقوا 
ة هذه العلة به وقولوا املكيل املطعوم القوت وكذلك الشعري فالشعري يف عهد الرسول عليه الصال

فاملسألة فيها شيء من التأمل وأما الذهب والفضة فجاء يف والسالم كان قواتً وهو أكثر استعمااًل 
احلديث الذي مل يذكره املؤلف )إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد( وأمورد 

من التقابض؟ ولكن على هذا أنه مقتضى هذا احلديث أنك لو اشرتيت صاعاً من الرب بدرهم فالبد 
جيوز أن تشرتي صاعاً من الرب بدرهم وإن مل تقبض والدليل على هذا هو هذا ليس بواجب يعين أنه 

السلم يف حديث ابن عباس كان الناس يعطون دراهم لثمار مل أتيت بعد يسلفون يف الثمار السنة 
أجل معلوم( املسألة هذه والسنتني فقال )من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل 

ة جداً ألن مرتكب الراب عليه الوعيد الشديد وألننا أيضاً إذا ضيقنا على الناس ليست هينة بل خطري 
وحرمنا عليهم ما مل حيرمه هللا أصبح األمر مشكل فهذا حيتاج إىل نظر عميق وأتمل وعسى هللا أن أييت 

 ابلفتح.
نسبة الذهب وازين الدقيقة ُيكن حتديد الفرق ابلضبط و السائل: اختالف العيار يف الذهب اآلن ابمل

 وما خلط به فهل خيتلف احلكم اآلن؟
الشيخ: هذا ال يضر ألن هذا كامللح يف الطعام ال أثر له وهذا ظاهر السنة وظاهر كالم العلماء أنه ال 

أو شريط من  فرق أما لو كان متميزاً أبن يكون هذا قد خلط فيه شيء متميز مثاًل شريط من النحاس
 الرصاص فهذا واضح.

 ًا ما هو الضابط؟السائل: إذ
 الشيخ: الضابط ما مسي ذهباً فهو ذهب.

 السائل: الساعة إذا طليت ابلذهب هل نقول إهنا جيري فيها الراب؟
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الشيخ: إذا طليت بشيء له جرم فإهنا متنع من أن تباع بذهب وإن كان ليس له جرم جمرد لون فال 
 ن هذا جمرد زينة.أبس أل



ثوب خري من الثوبني فما كان يدًا بيد فال أبس به( مع السائل: أثر عمار )العبد خري من العبدين وال
 أن هذه األصناف اليت ذكرها ليست ربوية؟

 
الشيخ: نعم لكن هناك قول للعلماء أنه إذا بيع الشيء ابلشيء نسيئة جرى فيه الراب ولو مل يكن 

 اء هللا الكالم عليه.ربوايً وسيأيت إن ش
 ر كرُية هل نلزمه أبن ينزعها منها؟السائل: من أراد أن يبيع احللي وفيه أحجا

الشيخ: ال بل يبيعه بغري الذهب وينتهي اإلشكال أي يبيعه ابلنقد أو يبيعه بسيارة أو يبيعه جبمل ألن 
 املشكلة إذا بيعت بعضها ببعض إما إذا بيعت بشيء آخر فال إشكال.

 
 فصل

يال ويف املوزون وزان لقول النيب صلى لقارئ: وما جيري فيه الراب اعتربت يف املماثلة فيه يف املكيل كا
هللا عليه وسلم )الذهب ابلذهب وزانً بوزن والفضة ابلفضة وزن ابلوزن والرب ابلرب كيالً بكيل والشعري 

 موزوانً كياًل للخرب. ابلشعري كيالً بكيل( رواه األثرم وال جيوز بيع مكيل بنجسه وزان وال
 حال املراد وال موزون جبنسه كيال هذا املراد.الشيخ: لعله )وال موزوٍن جبنس( وعلى كل 

 القارئ: وألنه ال يلزم من تساويهما يف أحد املعيارين التساوي يف اآلخر لتفاوهتما يف الثقل واخلفة.
وزون البد أن يكون وزانً ألنه خيتلف قد الشيخ: املكيل إذا بيع جبنسه البد أن يكون البيع كيالً وامل

ناً  ثقياًل واآلخر خفيفاً فيكون نصف الصاع من هذا الدِّجن الثقيل يوازن صاع من يكون هذا الرب َدجِّ
 هذا فال حتصل املماثلة وكذلك يقال يف املوزون إذا بيع كيالً.

 القارئ: وال جيوز بيع بعضه ببعض جزافاً من الطرفني وال من أحدمها.
تعطيين فهذه الكومة هذا ال جيوز لشيخ: جزافاً يعين بال كيل وال وزن مثل قال أعطيك هذه الكومة و ا

 أو قال أعطيك صاعاً من هذا الرب هبذه الكومة من الرب أيضاً ال جيوز.
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القارئ: ملا روى جابر قال )هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الصربة ال يعلم مكيلها 
 لكيل املسمى من التمر( رواه مسلم.اب

ربة( والصربة هي الكومة من الطعام )ال يعلم مكيلها ابلكيل الشيخ: احلديث )هنى عن بيع الص



املسمى من التمر( فمهم من احلديث )ال يعلم مكيلها( أنه لو علم مكيلها وابعها مبثل هذا الكيل فإنه 
ابع صربة من طعام بصربة من طعام مثله مث كيلتا  ال أبس بذلك وهلذا قال الفقهاء رمحهم هللا لو

ع صحيح ألنه حصل املقصود فإذا علم إن هذه الكومة صاع من الرب وأبدلناه فكانتا سواء فالبي
 بصاع من الرب وحنن نعلم أن

 
هذه كيلت قبل عشر دقائق مثاًل ومل تتغري ومل أيهتا ما يرطبها فهذا ال أبس به لقوله عليه الصالة 

 ا سواء فالبيع صحيح.م )ال يعلم مكيلها( ولو بعنا صربتني إحدامها ابألخرى وكيلتا فكانتوالسال
القارئ: وألن املماثلة ال تعلم بدون الكيل من الطرفني فوجب ذلك وماال يكال وال يوزن يعترب 

 التمثال فيه ابلوزن ألنه أحصر ومنه ماال يتأتى كيله.
لناس اآلن أهنم انتقلوا من الكيل إىل الوزن فصاروا يبيعون الرب الشيخ: وما يوزن يعترب ابلوزن وعمل ا

لوزن وال أبس إذا كانوا ال يبيعون بعضه بعض وال أبس أن يبيعوه جزافاً أما إذا بيع بعضه ببعض اب
 فالبد من الكيل.

 
 فصل

املكيال القارئ: واملرجع يف الكيل والوزن إىل عادة أهل احلجاز لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )
ابحلجاز يعترب أبشبه األشياء به ابحلجاز يف مكيال أهل املدينة وامليزان ميزان أهل مكة( وماال عرف له 

أحد الوجهني ألن احلوادث ترد إىل أقرب األشياء شبهاً هبا وهو القياس والثاين ترد إىل عرفه يف 
 موضعه ألن ماال حد له يف الشرع يرد إىل العرف كالقبض واحلرز.
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الشيخ: إذًا قال لنا قائل ما هو الضابط فيما يكال أو يوزن؟ نقول نرجع إىل عرف احلجاز يف عهد 
ا ليس له عرف فالصحيح أنه النيب صلى هللا عليه وسلم فالكيل ألهل املدينة والوزن ألهل مكة وم

أقرب شبهاً به يف يعترب عرفه يف موضعه فإن كان يوزن فموزون وإن كان يكال فمكيل ألن رده إىل 
احلجاز فيه صعوبة وفيه أيضاً عدم ضبط قد يقول هذا مشابه وقد يقول اآلخر غري مشابه فلريجع يف 

 ذلك إىل ما يتعارفه الناس بينهم.
 



 فصل
لرديء والترب واملضروب والصحيح واملكسر سواء يف جواز البيع متماثال وحترميه القارئ: واجليد وا

لفاظه )الذهب ابلذهب تربها وعينها والفضة ابلفضة تربها وعينها( رواه متفاضال للخرب ويف بعض أ
 أبو داود ويف لفظ )جيدها ورديئها سواء(.

أو الفضة واملضروب هو الذي الشيخ: هذا صحيح الترب واملضروب الترب هو القطع من الذهب 
و املكسر( الصحيح جعل دراهم أو داننري كله سواء البد أن يتساوى وقوله )الصحيح هو املكسور أ

 الدرهم التام واملكسر أجزاء الدرهم كالربع والنصف والثلث.
 

 فصل
سم اخلاص القارئ: وال حيرم التفاضل إال يف اجلنس والواحد للخرب واإلمجاع وكل شيئني اتفقا يف اال

 من أصل اخللقة فهما جنس كأنواع التمر وأنواع الرب وإن اختلفا يف االسم من أصل اخللقة فهما
جنسان كالستة املذكورة يف اخلرب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم حرم الزايدة فيها إذا بيع منها شيء 

ن ما اتفقا يف االسم جنس وما مبا يوافقه يف االسم وأابحها إذا بيع مبا خيالفه يف االسم فدل على أ
 اختلفا فيه جنسان.

أبفراده فمثاًل التمر جنس متعدد أبنواعه  الشيخ: وهلذا نقول اجلنس متعدد أبنواعه والنوع متعدد
 والسكري منه نوع ألنه متعدد أبفراده فاجلنس اسم خاص يشمل أنواعا.
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القارئ: وعنه أن الرب والشعري جنس ألن معمر بن عبد هللا قال لغالمه فيهما ال أتخذن إال مثاًل مبثل 
ال مثاًل مبثل( رواه مسلم واملذهب األول ابلطعام إ)فإن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الطعام 

ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف األعيان الستة )إذا اختلفت هذه األصناف الستة فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدًا بيد( رواه مسلم وقال )ال أبس ببيع الرب ابلشعري والشعري أكثرمها يدًا بيد( رواه أبو 

 إضمار اجلنس الواحد. بد فيه منداود وحديث معمر ال
الشيخ: ال حيتاج أن يقول اجلنس الواحد بل نقول عن بيع الطعام ابلطعام هو عام لكنه خمصوص مبا 
إذا كان من جنسه ويفسره حديث عبادة )إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا 

طعاماً فإنه حيرم فيه التفاضل سواء ن ما كان بيد( ورمبا يقال لعل معمر مل يبلغه حديث عبادة وظن أ



 اتفق اجلنس أم مل يتفق لكن املرجع هو السنة.
 

 فصل
القارئ: واملتخذ من أموال الراب معترب أبصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت 

اللوز  أمساؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أمساؤه فدقيق احلنطة والشعري جنسان ودهن
جلوز جنسان وزيت الزيتون والبطم جنسان وكذلك خل العنب وخل التمر وعنه أهنما جنس واألول وا

أصح ألهنما فرعا أصلني خمتلفني فكاان جنسني كاألدقة ويف اللحم ثالث رواايت إحداهن أنه كله 
 جنس واحد ألنه أشرتك يف االسم الواحد حال حدوث الراب
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واحدا كالتمر والثانية أنه أربعة أجناس حلم األنعام وحلم الوحش وحلم الطري وحلم فيه فكان جنساً 
والثالثة أهنا أجناس ألهنا فروع  دواب املاء ألهنا ختتلف منفعتها والقصد إىل أكلها فكانت أجناسا

صل هلا أجناس فكانت أجناساً كالتمر اهلندي والربين وهبذا ينتقض دليل الرواية األوىل والثانية ال أ
فعلى هذه الراوية حلم هبيمة األنعام كلها ثالثة أجناس وحلم بقر الوحش واألهلية جنسان وكل ما 

ال خالف عن أمحد أن حلم الطري والسمك جنسان  انفرد ابسم وصفة فهو جنس وقال ابن أيب موسى
 للحم.ويف األلبان من القول حنو مما يف اللحم ألهنا من احليواانت يتفق أمسها فأشبهت ا

الشيخ: الصواب أن هذه أجناس ابعتبار أصوهلا وعلى هذا فلحم الضأن واملعز جنس واحد ألن كلها 
فيجوز أن أبيع رطالً من حلم البقر برطلني من غنم فهي جنس واحد أما حلم الضأن والبقر جنسان 

لراب يف اللحم فاملسألة حلم الغنم أو ابلعكس وهذا إذا قلنا جبراين الراب فيه أما إذا قلنا بعدم جراين ا
 واضحة جيوز التافضل بكل حال وسبق أن ذكران اختالف العلماء رمحهم هللا يف علة الراب.

ه األقيسة يف علة الراب مثل اللحم وغريه مما ذكر ألننا مل نرجح السائل: ما هو القول املعتمد يف هذ
 شيئاً؟

اماً ألن عندهم كل موزون ففيه الراب الشيخ: هو ما رجحنا شيء ألهنا ما نضجت عندي املسألة مت
واللحم عندهم موزون واحلديد موزون والرصاص وما أشبه ذلك كلها موزونة لكن ما نضجت عندان 

ل ونقول األصل يف البيع احلل إال ما قام الدليل على التحرمي فليس هناك دليل فإما أن نتبع األص



 قائم يغتنمه اإلنسان.
 الظاهرية لكن ليس تباعاً للظاهرية بل الضطراب العلل عند اجلمهور؟السائل: حىت لو قلنا بقول 
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الشيخ: ال شك أن الرز والذرة والدخن وما أشبه ذلك تلحق ابلرب فهذا اإلنسان يطمئن إليه اطمئناانً 
س يضاً لكن نعم لو فرض أنه قوت أاناتماً لكن كوننا نلحق األشنان ابلرب هذا بعيد أو نلحق اللحم أ

يتقوتنه وييبسونه ويكون عندهم من جنس الرب لقلنا جبراين الراب أما عندان اآلن اللحم ما يعترب مثل 
هذا والظاهر يل أن اللحم ما فيه راب إال إذا جاء دليل عن الرسول عليه الصالة والسالم خبصوص 

 اللحم فمعلوم أن قول الرسول هو العمدة.
 

 لفص
والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس ألهنا خمتلفة يف القارئ: واللحم والشحم والكبد 

االسم واخللقة قال بعض أصحابنا الشحم واأللية جنسان لذلك وقالوا اللحم األبيض واألمحر الذي 
 على الظهر واجلنبني جنس التفقامها يف الدسم والقصد وحيتمل أن يكون الشحم

 
قهما يف اللون والصفة الذوب ابلنار وقد قال هللا تعاىل وب ابلنار كله جنساً واحدا التفاالذي يذ

 )َومَِّن اْلبَـَقرِّ َواْلَغَنمِّ َحرَّْمَنا َعَلْيهِّْم شمحموَمهمَما إِّالَّ َما مَحََلْت ظمهمورممهمَا( فاستثناه من الشحم.
ويكون يف البطن فهل يعترب جنساً الشيخ: معلوم أن الشحم يكون يف األيالء ويكون على الظهر 

واحدًا؟ كالم املؤلف يقول أنه ليس جنساً واحدًا بل هو أجناس لكن االحتمال األخري الذي ذكره 
 رمحه هللا أقرب وهو أن الشحم كله جنس واحد.

 
 فصل

مبد القارئ: وال جيوز بيع ما فيه راب بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدمها من غري جنسه كمد بـمرٍّ ودرهم 
 ودرهم أو مبدين أو درمهني.

لشيخ: هذان مع كل منهما من غري جنسه يعين مد بر مبدين أو درمهني كذلك وتسمى هذه عند ا
 الفقهاء مسألة مد عجوة ودرهم وفيها الرواية اليت سيذكرها املؤلف.



أكثر  القارئ: وعنه ما يدل على اجلواز إذا كان مع كل واحد منهما من غري جنسه أو كان املفرد
  اجلنس واألول املذهب.ليكون الزائد يف مقابلة غري
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الشيخ: يف هذه الرواية )وعنه ما يدل على اجلواز إذا كان مع كل واحد منهما من غري جنسه( جعل 
أجعل املد يف مقابل الدرهم ملقابلة غري اجلنس يف مقابلة اآلخر مثاًل مد ودرهم مبد ودرهم يقول 

أن بيع املد بدرهم جائز سواء كان املد والدرهم والدرهم يف الطرف الثاين يف مقابل املد وال شك 
الثمن أو املثمن أما الثاين إذا كان املفرد أكثر من الذي معه غريه حبيث يكون الزائد يف مقابل 

ئد يف مقابلة غري اجلنس( مثاله مد ودرهم املصاحب، قال املؤلف )أو كان املفرد أكثر ليكون الزا
ا نقول مد مقابل مد واملد الزائد مقابل الدرهم لكن بشرط أن يكون مبدين الرواية تقول أنه جائز ألنن

املد الثاين ال يساوي أقل من الدرهم أو أكثر ألنه إن كان أقل أو أكثر دخل النقص أو الزايدة على 
زائد يف مقابلة غري اجلنس( وهذا القول وهو الرواية الثانية أصح إال املد ابملد وهلذا يقول )ليكون ال

شى منها أال يكون هناك دقة يف تقومي الزائد مقابل الطرف اآلخر مبعىن أن يبيع عليه مدين مبد أهنا خي
ودرهم لكن الدرهم يساوي مد ونصف أو ال يساوي إال نصف مد فحينئذ تكون الزايدة أو النقص 

ا ال وجه ا أن الزائد على املد مقابل الزائد يف الطرف اآلخر بدون زايدة وال نقص فهذلكن إذا تيقين
للمنع منه واملثال ابع عليه مدين مبد ودرهم قيمة املدين درمهان وقيمة املد الذي مع الدرهم درمهاً 

مبد ودرهم هنا صار الدرهم يف مقابل املد هذا ال إشكال فيه لكن إذا كان املد يساوي درمهني وابعه 
 ينفمعناه أنه نقص من اجلانب اآلخر وصار هناك زايدة يف اجلانب الثا

 
فال جيوز ألنه راب فاملهم أننا نقول جيوز بشرط أن يكون الزائد يف الطرف اآلخر يف مقابل اجلنس 

 اآلخر يف الطرف الثاين ال يزيد عليه وال ينقص.
 ب مصنوع؟السائل: إذا اختلفت الصور مثل لو أبدل ذهباً بذه
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ؤلف إن شاء هللا أو نذكرها حنن مبعىن أنه إذا  الشيخ: مسألة الصنعة ليس هلا دخل هنا ورمبا يذكرها امل
ف وذهب آخر يساوي عشرة كانت الزايدة يف مقابل الصنعة مثاًل هذا ذهب يساوي عشرة آال

آالف ومائة ألنه مصنوع صناعة مرغوبة وجيدة واألول ليس كذلك فمن العلماء من يقول إنه جائز 
 أنه ليس جبائز وهذا ال شك أنه أحوط. إذا كانت الزايدة يف مقابلة الصنعة ومنهم من يقول

سلم بقالدة يف ذهب وخرز القارئ: ملا روى فضالة بن عبيد قال أويت رسول هللا صلى هللا عليه و 
ابتاعها بتسعة داننري فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )ال حىت متيز بينهما( رواه أبو داود، وألن 

الثمن عليهما بقدر قيمتهما بدليل ما لو اشرتى  الصفقة إذا مجعت شيئني خمتلفي القيمة أنقسم
سم الثمن على القيمة أدى إىل الراب شقصاً وسيفا فإن الشفيع أيخذ الشقص بقسطه من الثمن وإذا ق

ألنه إذا ابع مدا قيمته درمهان ودرمها مبدين فقيمتهما ثالثة حصل يف مقابلة اجليد مدة وثلث فأما 
جنس بنوع واحد من ذلك اجلنس كدرهم صحيح ودرهم قـمَراضة  إذا ابع نوعني خمتلفي القيمة من

وقال أبو بكر جيوز لقول النيب صلى هللا عليه  بصحيحني فقال القاضي احلكم فيها كاليت قبلها لذلك
وسلم )الفضة ابلفضة مثاًل مبثل( وألن اجلودة ساقطة فيما قوبل جبنسه ملا تقدم وعن أمحد منع ذلك 

 ريه ألنه ال ُيكن التحرز من اختالط النوعني.يف النقد وجتويزه يف غ
 تعاىل )َوَأَحلَّ اَّللَّم اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّاب( فهو الشيخ: والظاهر أنه إذا مل يكن راب فال أبس به لعموم قول هللا

 بيع ال راب فيه فيكون حالالً أبي صورة وقع.
رتون وجد ثالث رايالت فهل يف ذلك السائل: يف بعض احملالت تباع كراتني معينة فإذا فتح الك

 شيء؟
 الشيخ: ال هذه اتفة وغري مقصودة.

 
 فصل

 مبشوبه كحنطة فيها شعري أو زوان خبالصة أو غري خالصة. القارئ: وال جيوز بيع خالصه
 

 السائل: ماهي الزوان؟
 الشيخ: ما أدري ما هي الزواين.
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يف مشعه مبثله إال أن يكون اخللط يسريًا ال وقع له  القارئ: أو لنب مشوب خبالص أو مشوب أو عسل 
 خيل ابلتماثل وال ُيكن التحرز كيسري الرتاب والزوان ودقيق الرتاب الذي ال يظهر يف الكيل ألنه ال

 منه.
الشيخ: اخلالص ابملخلوط ال جيوز كصاع بر ليس فيه خلط بصاع بر لكن فيه شعري وهذه إذا كان 

ليسري كحبة أو حبتني يف الصاع أو عشرة حبات أو ما أشبه فهذا ال يضر ألنه اخللط كثرياً أما اخللط ا
ال ُيكن التحرز منه ال أبس به أما شيء بنيِّّ نصفه شعري ال أيخذ منه بر غالباً فالشيء اليسري الذي 

 ونصفه حنطة بصاع كله حنطة فهذا ال جيوز.
 

 فصل
يه النوى فال أبس ببيع بعضه ببعض ألن النيب القارئ: وما اشتمل على جنسني أبصل اخللقة كالتمر ف

ولو نزع النوى مث ترك مع  صلى هللا عليه وسلم أابح بيع التمر ابلتمر وقد َعلَِّم أن يف كل واحد نوى
 التمر صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية.

ع والنيب الشيخ: إذا ابع متر بتمر جيوز مع أن يف كل واحد منهما ما ليس من جنسه لكنَّ هذا اتب
صلى هللا عليه وسلم قال )التمر ابلتمر مثالً مبثل( ولو نزع النوى وابع التمر ونواه بتمر آخر ونواه 

 ز سواء نزع النوى من التمر الثاين أم مل ينزع ألنه يكون كمسالة مد عجوة ودرهم.فال جيو 
نوى مبثله واملنزوع مبثله القارئ: ولو نزع من أحدمها نواه مث ابعه بتمر فيه نواه فكذلك وإن ابع ال

 جاز ألنه جنس متماثل وإن ابع املنزوع وحده ابلنوى جاز فيه التفاضل ألهنما جنسان.
أن يعطيه صاعني من النوى بصاع من التمر فال أبس سواء كان التمر فيه نواه أو كان منزوع الشيخ: ك

 النوى.
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تان إحدامها ال جيوز ألنه يف معىن مسألة مد عجوة القارئ: وإن ابع النوى بتمر فيه نواه ففيه رواي
والثانية جيوز ألن ما فيه الراب غري مقصود يف أحد اجلانبني فلم ُينع كبيع دار مموٍه سقفها بذهب 

رَّج يف بيع شاة لبون بلنب أو ذات صوف بصوف أو لبون مبثلها فإن كا نت حملوبة اللنب جاز وكذلك خيم
أثر له فهو كالتمويه يف السقف وجيوز بيع شاة ذات صوف مبثلها وجهاً  وجهاً واحدا ألن الباقي ال

واحدا ألن ذلك لو حرم حلرم بيع الغنم ابلغنم قال أبو بكر جيوز بيع خنلة مثمرة مبثلها وبتمر ألن 



جيوز إفرادها ابلبيع خبالف اللنب ومنع التمر عليها غري مقصود ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة 
يع اللحم جبنسه إال منزوع العظام ألن العظم من غري جنس اللحم فأشبه الشمع يف العسل القاضي ب

 وحيتمل اجلواز ألن العظم من أصل اخللقة فأشبه النوى يف التمر خبالف الشمع.
كثريًا وأما ما جرت به العادة فال   الشيخ: واألخري هو الصحيح فالصحيح أنه جائز إال إذا كان العظم

 أبس.
 

 فصل
لقارئ: وما فيه خلط غري مقصود ملصلحته كاملاء يف خل التمر والذبيب ودبس التمر وامللح يف اخلبز ا

والشريج يف اخلبيص وحنوه ال ُينع بيعه مبثله ألنه ملصلحته فأشبه رطوبة الرطب وال جيوز بيعه خبالص  
 ز الرطب ابليابس كما ال جيوز بيع الرطب ابلتمر.كخل الذبيب خبل العنب واخلب
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الشيخ: مر علينا أنه ال يباع الربوي جبنسه ومعه من غري اجلنس أو مع االثنني من غري اجلنس وذكران 
أجازه وأجاز أيضاً إذا بيع الربوي  اخلالف فيما إذا كان مع االثنني من غري اجلنس وأن بعض العلماء
مة حبيث يكون زائدًا على املخلوط مبثله ومعه من غري جنسه بشرط أن يكون الثاين مساوي له يف القي

بقدر قيمة اخلليط أما الشيء الذي غري املقصود وإمنا هو ملصلحة الربوي كاملاء يف خل التمر 
يبيع اإلنسان التمر ال دبس فيه بتمر فيه دبس والزبيب وكذلك دبس التمر فهذا ال يضر فيجوز أن 

كون رطباً ومن أجل أن يكون ألذ وأحلى ألن هذه الدبس املخلوط مع التمر ملصلحته من أجل أن ي
 ومثله أيضاً امللح يف الدقيق وامللح يف اخلبز ال يضر.

 
 فصل

فتمنع تساويهما وجيوز بيع القارئ: وال جيوز بيع نيئه مبطبوخه ألن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه 
يف احلال على وجه ال  مطبوخه مبثله إذا مل يظهر عمل النار يف أحدمها أكثر من اآلخر لتساويهما

 ينفرد أحدمها ابلنقصان يف اثين احلال كاخلبز ابخلبز والشواء والسكر والعسل املصفى ابلنار مبثله.
النار تذهب الرطوبة من املطبوخ فال تتحقق به  الشيخ: النيئ ابملطبوخ ال جيوز ولو تساواي وذلك ألن
بشرط أن يتساواي فيما أخذته النار من كل واحد املساواة وأما إذا كان مطبوخاً مبطبوخ فال أبس لكن 



 منهم.
 

 فصل
القارئ: وال جيوز بيع حبه بدقيقه وعنه اجلواز إذا تساواي وزان ألن الدقيق أجزاء احلب فجاز بيعه به  

 واملذهب األول ألن الرب ودقيقه مكيالن. كما قبل الطحن
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حلب بدقيقه إذا استواي وزانً ألن استواءمها وزانً يدل الشيخ: الصحيح الرواية الثانية أنه جيوز بيع ا
اد فتجد الصاع من احلب يكون ابلدقيق على أنه ال فرق بينهما أما كيالً فال ألن احلب إذا طحن ازد

صاعاً ونصف أو حنو ذلك لكن ابلوزن يكون متساوي ألن الدقيق الذي يف جوف احلبة مل يزد 
ن الرحى خارجاً كله مبعىن أنه عندما نريد أن نضع صاعاً من ابلطحن لكن البد أن يكون اخلارج م

ون البد أن ال يتأخر أجزأ من الطحني القمح يف الرحى ونطحنه مث نبدله بصاع من القمح غري مطح
وإذا كنا نريد أن نزنه زال اإلشكال فالبد أن نزن الدقيق ابحلب الذي مل يطحن حىت يكوان سواء يف 

 امليزان.
 يع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزان وال ُيكن التساوي يف الكيل.القارئ: وال ب

فإن من العلماء من أجازه وقال إن الضبط ابلوزن  الشيخ: هذا أيضاً فيه خالف وهو بيع املكيل وزانً 
أقوى من الضبط ابلكيل فيجوز أن أبيع عليك رطاًل من الرب برطل من الرب لكن بشرط أن يستواي 

أن يستواي يف النشاف والرطوبة ألنه من املعلوم أنه إذا كان أحدمها أكثر رطوبة من  وزانً بوزن وبشرط
 اآلخر فسوف يكون وزنه أثقل.

 
لقارئ: وال بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزانً، وال ُيكن التساوي يف الكيل، ألن الطحن ا

ثله إذا تساواي يف الكيل فرق أجزاء الدقيق ونشرها، وجيوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق مب
يهما يف الكيل إال والنعومة، ملا ذكران يف املطبوخ مبثله، وال جيوز إذا تفاوات يف النعومة ألنه ُينع تساو 

 على قولنا جيوز بيع احلب بدقيقه وزانً.
 

 السائل: لو زدان يف وزن احلب الذي مل يطحن وكانت الزايدة يف مقابل العمل للطحن؟
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خ: املذهب ال يعتربون هذا ما زاد ابلصنعة ال عربة به وهذا هو األقرب أنه ال عربة به ألن النيب الشي
لصاعني من الرديء قال )هذا عني صلى هللا عليه وسلم قال التمر الطيب الذي أيخذ الصاع منه اب

يقول هذا  الراب( فمنع الرسول عليه الصالة والسالم من الزايدة يف مقابلة الوصف لكن لقائل أن
زايدته أبصل اخللقة خبالف ما زاد ابلصنعة فإنه زاد بعمل آدمي ولكن مع ذلك سد الباب أوىل ألننا 

نضمن إن الزايدة يف غري املصنوع بقدر قيمة حىت لو قلنا جبواز الزايدة مقابل الصنعة فهل حنن 
الباب أوىل ويقال احلمد  الصنعة متاماً؟ ال ندري قد يضيفون أكثر من قيمة الصنعة لذلك نرى أن سد

 هللا األمر واسع بيع هذا الذهب الذي غري مصنع وأستلم الدراهم مث اشرتي ذهب مصنع.
ه بدقيقه وعنه اجلواز إذا تساواي وزانً( معلوم أن السائل: املؤلف رمحه هللا يقول )وال جيوز بيع حب

  ذلك؟املذهب هو األول وحنن رجحنا الرواية الثانية فما وجه الرتجيح يف
الشيخ: املذهب أنه ال جيوز فاملكيل ال يباع إال كياًل واملوزون ال يباع إال وزانً وحنن رجحنا الرواية 

 لوزن فالتساوي حاصل.الثانية ووجه ذلك ألن التساوي حاصل فمادام اب
 السائل: ويف األشياء األخرى مثل احلبوب الغري مطحونة ماذا يقال فيها؟

من هذا وهي أن ما يباع كيالً ويعترب ابلكيل فإنه جيوز أن يعترب ابلوزن وال  الشيخ: هناك رواية أعم
 عكس لكن بشرط التساوي يف الرطوبة واليبوسة.

 
 فصل

صريه كالزيتون بزيته والسمسم ابلشريج والعنب بعصريه ألنه ال يتحقق القارئ: وال جيوز بيع أصله بع
العصري ابلعصري ملا ذكران يف املطبوخ وال جيوز بيع  التماثل بني العصري وما يف أصله منه وجيوز بيع

اللحم حبيوان من جنسه ملا روى سعيد بن املسيب أن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع اللحم 
 ( رواه مالك يف املوطأ وألنه جنس فيه الراب بيع أبصله الذي فيه منهابحليوان
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للحم حبيوان ال يؤكل جاز لعدم ما ذكرانه وإن ابعه حبيوان مأكول فلم جيز كالزيتون ابلزيت وإن ابع ا
 غري أصله وقلنا مها جنس واحد مل جيز وإال جاز.

 
 فصل

وجيوز بيع اللنب ابللنب حليبني كاان أو رائباً وحليبا ألن رائب لنب خالص إمنا فيه محوضة وال القارئ: 
 زبد بسمن ألنه مستخرج منه أشبه الزيتون جيوز بيع لنب مبا استخرج منه من زبد ومسن وخميض وال

له وهكذا مسألة ابلزيت وعنه جيوز بيع الزبد ابللنب إذا كان أكثر من الزبد الذي يف اللنب والسمن مث
 مد عجوة والظاهر حترُيه وال جيوز.

الشيخ: قوله )والظاهر حترُيه( يعين سدًا للباب ألن ضبط كون هذا أكثر وأقل أو ما أشبه ذلك 
فسد الباب أوىل وهكذا احملرمات الشديدة جتد الشارع يسد كل طريقاً ُيكن أن يوصل إليها  صعب

إليه فسد خروج املرأة متربجة وكشف وجهها وتطيبها وما فمثاًل الزىن سد الشارع كل طريق يوصل 
ة وهي أشبه ذلك مع أن األصل أن هذا جاز لكن خوفاً من الفتنة منع منها والراب أيضاً كمسألة العين

أن يبيع شيئاً مبثن مؤجل ويشرتيه أبقل نقدًا سد الشارع الباب لئال يتخذ وسيلة للراب مع أهنا يف 
فهي رجل ابع شيئاً مث اشرتاه وعلى كل حال نقول يف هذه املسائل اليت ذكرها صورهتا الظاهرة مباحة 

شيء نقول سد الباب أوىل  املؤلف رمحه هللا مسألة عجوة ودرهم إذا كان املنفرد أكثر من الذي معه
 إبعادًا عن الراب ووسائله وذرائعه.

السمن والزبد واملخيض واللباء  القارئ: وال جيوز بيع لنب مائع جبامد ألهنما يتفاضالن وجيوز بيع
واجلنب واملصل مبثله إذا تساواي يف الرطوبة والنشافة ومل ينفرد أحدمها مبس النار له وجيوز بيع السمن 

فاضال ألنه ليس يف أحدمها شيء من اآلخر وبيع الزبد ابملخيض نص عليه ألن اللنب يف ابملخيض مت
وال جيوز بيع شيء من هذه األنواع بنوع مل ينزع زبده   الزبد يسري غري مقصود أشبه امللح يف الشريج

 كاجلنب واملصل ملا ذكران يف بيعه ابللنب.
 

 فصل
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ن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع الرطب ابلتمر( متفق عليه القارئ: وال جيوز رطبه بيابسه أل
رطب ابلتمر فقال )أينقص الرطب وعن سعد بن أيب وقاص أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل بيع ال

 إذا يبس قالوا نعم فنهاه عن ذلك( رواه أبو داود فنهى وعلل أبنه ينقص عن ايبسه.
 

والسالم )أينقص الرطب إذا يبس( ال خيفى عليه هذا األمر أنه  الشيخ: قول الرسول عليه الصالة
ل وهذا من حسن تعليمه عليه ينقص لكن أراد أن يبني العلة يف املنع اليت يطمئن إليها حىت السائ

الصالة والسالم ونظريه أن رجاًل قال اي رسول هللا إن امرأيت ولدت غالم أسود وهو أبيض واملرأة 
اذا تلد غالم أسود واألب أبيض واألم بيضاء فقال له النيب عليه الصالة والسالم بيضاء فكأنه يريد مل

ما ألواهنا قال محر قال هل فيها من أورق قال وقد علم أنه صاحب إبل فقال ألك إبل قال نعم قال 
نعم فهنا من أين جاء األورق قال األعرايب لعله نزعه عرق ُيكن أجداده أو جداته فيها شيء أورق 

وأبنك هذا أو قال غالمك لعله نزعه عرق فالنيب عليه الصالة والسالم دائماً يقرب األحكام مبا  قال
 يف الطمأنينة.يقر به السائل حىت يكون ذلك أبلغ 
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القارئ: فدل على أن كل رطب حيرم بيعه بيابسه وجيوز بيع رطبه برطبه ألن مفهوم هنيه عن بيع 
نفرد أحدمها ابلنقصان فجاز ثله وألهنما تساواي يف احلال على وجه ال يالرطب ابلتمر إابحة بيعه مب

بيعه به كاللنب ابللنب وذكر اخلرقي أن اللحم ال يباع إال ابللحم إال إذا تناهى جفافه فدل على أن كل 
رطب ال جيوز بيعه مبثله اختارها أبو حفص ألهنما مل يتساواي حال الكمال واملذهب اجلواز وقال 

وجيوز بيع العرااي وهو بيع الرطب على رؤوس  ي مل أجد مبا قال اخلرقي رواية عن أمحد فصلالقاض
النخل خرصاً ابلتمر على وجه األرض كيالً ملا روى أبو هريرة )أن النيب صلى هللا عليه وسلم رخص 

كون يف العرية يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق( متفق عليه وإمنا جيوز بشروط مخسة أحدها أن ي
الرخصة ثبتت يف العرية مث هنى عما زاد على اخلمسة  دون مخسة أوسق وعنه جيوز يف اخلمسة ألن

وشك الراوي يف اخلمسة فردت إىل أصل الرخصة واملذهب األول ألن األصل حترمي بيع الرطب 
 ابلتمر خولف فيما دون اخلمسة ابخلرب واخلمسة مشكوك فيها فرتد إىل األصل.

إال ما تميقن أنه حرام وال نتيقن أنه حرام  ذا أبن يقال األصل يف البيوع احلل فال حيرمالشيخ: يمعارض ه
إال إذا زادت على اخلمسة واضح والنظر الذي ذكره املؤلف معارض بنظر آخر لكن يقال سلوك 



 االحتياط أوىل وإذا كان حمتاجاً فليبع متره ويشرتي الرطب.
قال قلت لزيد بن جاً إىل أكلها رطبا ملا روى حممود بن لبيد القارئ: الثاين أن يكون مشرتيها حمتا

اثبت ما عرايكم هذه فسمى رجااًل حمتاجني من األنصار شكوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 
الرطب أييت وال نقد أبيديهم يبتاعون به رطباً أيكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص هلم أن يبتاعوا 

 من التمر أيكلوهنا رطبا متفق عليه.العاراي خبرصها 

(4/300) 

 

الشيخ: عندان تعليق على قوله )متفق عليه( يقول: جاء يف هامش األصل قوله متفق عليه وهم فإن 
وليس حملمود بن لبيب عن هذا احلديث مل خيرج يف الصحيحني وال يف أحدمها بل وال شيء من السنن 

يس هذا احلديث يف مسند أمحد وال السنن الكبري البيهقي زيد رواية يف شيء من الكتب الستة بل ول
 ( وهللا املوفق للصواب.1وقد فتشت عليه يف كتب كثرية فلم أرى له إسناداً )

 يع لعدم احلاجة.القارئ: والرخصة الثابتة حلاجة ال تثبت مع عدمها فإن تركها حىت تتمر بطل الب
لبيع ابطل ألنه حتيل على شراء الرطب ابلتمر لكن الشيخ: ال شك أنه إذا تركها حىت تتمر عمدًا فا

أحياانً يرتكها عجزًا ملرض أو لغريه أو يقول اليوم أو غدًا أو بعد غدًا فهل نقول يبطل البيع؟ الظاهر 
قت الرطب وليس عنده دراهم وعنده متر أنه ال يبطل يف هذه احلال وصورة املسالة رجل فقري جاء و 

صاحب البستان وقال اي فالن أان ليس عندي دراهم وأريد الرطب أتفكه من العام املاضي فجاء إىل 
به مع الناس نقول ال أبس لكن اخرص الرطب كم أييت مترًا فقال أييت التمر مخسني صاع فعنده اآلن 

وز؟ اجلواب جيوز لكن هذا الفقري الذي سلم التمر متر مخسني صاع فتبادال فهل هذا جيوز أو ال جي
ه على النخل حىت صار متراً فهل يبطل البيع ألنه إمنا جاز الرطب ابلتمر من أجل وأخذ الرطب ترك

أن يتفكه هذا الفقري مع الناس واآلن أمتر الرطب فهل يبطل؟ املؤلف يقول أنه يبطل البيع ألن 
هبذا ونقول يبطل لكن إذا تركها عمدًا أما إذا تركها لعذر احلاجة اآلن زالت وحنن نسلم للمؤلف 

هر أن البيع ال يبطل ألن احليلة هنا بعيدة فال ينبغي أن نبطل ال سيما أن الفالح أخذ التمر فالظا
 ورمبا تصرف فيه ببيع أو هبة أو أكل.

 القارئ: الثالث أن ال يكون له نقدًا يشرتي به للخرب.
__________ 



ال يف البخاري خ حممد بن عثيمني بعد أن كلف أحد الطلبة ببحث احلديث فلم جيده ( قال الشي1)
 وال يف مسلم وإمنا وجد أصل احلديث عن العرااي فقال رمحه هللا: لعل أاب حممد رمحه هللا أراد األصل.
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 الشيخ: قوله )للخرب( ما هو اخلرب؟ )أهنم قالوا: نقد أبيديهم( كما يف احلديث.
يف العرااي أن عليه وسلم رخص  القارئ: الرابع أن يشرتيها خبرصها للخرب )وألن رسول هللا صلى هللا

 تباع خبرصها كيال( متفق عليه.
الشيخ: وهنا قام اخلرص مقام اليقني واخلرص ظن وختمني فقام مقام اليقني لدعاء احلاجة وتعذر اليقني 

 فاليقني متعذر ألنه رطب فكيف نعرف أنه يساوي هذا التمر كيالً.
خلرص روايتان إحدامها أن ينظر كم لخرب ويف معىن االقارئ: والبد أن يكون التمر معلوماً ابلكيل ل

جييء منها مترا فيبيعها مبثله ألنه خيرص يف الزكاة كذلك والثانية يبيعها مبثل ما فيها من الرطب ألن 
األصل اعتبار املماثلة يف احلال ابلكيل فإذا خولف الدليل يف أحدمها وأمكن أال خيالف يف اآلخر 

 ل خرصاً.وال متر على خن وجب وال جيوز بيعها برطب
 

الشيخ: الظاهر أهنا مبا تؤول إليه خرصاً ال ابعتباره يف الوقت احلاضر ألهنا ختتلف لكن مبا تؤول إليه 
مبعىن أن يقال هذا الرطب لو كان متراً كم يكون من صاع قال يكون مخسني صاع وهو عنده من 

 التمر مخسون صاعا.
ر بتمر فاعتربت فيه أحكامه إال ما استثناه الشرع قهما ألنه بيع متالقارئ: اخلامس أن يتقابضا قبل تفر 

والقبض فيما على النخل ابلتخلية ويف التمر ابكتياله فإن كان حاضرًا يف جملس البيع اكتاله وإن كان 
غائباً مشيا إىل التمر فتسلما وإن قبضه أواًل مث مشيا إىل النخلة فتسلمها جاز واشرتط اخلرقي كون 

 ألن العرية أسم لذلك. موهوبة لبائعها النخلة
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الشيخ: اشرتاط اخلرقي رمحه هللا ضعيف وإن كان العارية يف األصل اهلبة لكن نقلت إىل معىن آخر يف 
سة أوسق روايتان والثاين الشرع هذه الشروط مخسة األول أن تكون دون مخسة أوسق وفيما هو مخ



ب والثالث أال يكون عنده نقد يشرتي به والرابع أن يشرتيها أن يكون املشرتي حمتاجاً إىل الرط
ابخلرص يعين مايكون هكذا جزافاً أبن يقول خذ هذا التمر يف هذا الكيس وأعطين هذه الثمرة اليت 

ق فإن كان التمر حاضرًا حتت النخلة على النخلة فالبد من اخلرص واخلامس أن يتقابضا قبل التفر 
وبني النخلة وإن كان يف بيته قال خلي بيين وبني النخلة مث ُيشيان مجيعاً قال خذ التمر وخلي بيين 

إيل البيت ويسلمه التمر واخلالصة أن العارية مستثناة من راب الفضل ألن األصل أنه ال جيوز بيع 
لنيب صلى هللا عليه وسلم فهي مستثناة للحاجة وأخذ التمر ابلرطب ألنه ينقص إذا جف كما قال ا

محهم هللا من ذلك أن ما حرم حترمي الوسائل فإنه جيوز عند احلاجة وال يشرتط فيه الضرورة العلماء ر 
وهذه قاعدة مفيدة ما حرم حترمي الوسائل أابحته احلاجة وكذلك ما كان مشتبهاً يف حترُيه تبيحه 

ان هبذه يدة كثريا ألن بعض املسائل يشك اإلنسان يف حترُيها فإذا أخذاحلاجة وهذه أيضاً قاعدة مف
القاعدة وقلنا إن احلاجة ختفف التحرمي ألن األصل عدمه صارت مفيدة لك إذًا ما حرم حترمي الوسائل 
تبيحه احلاجة وما حرم على سبيل االحتياط للشك فيه تبيحه احلاجة وانظر اآلن مثاًل وجه املرأة حمرم 

تيج إىل النظر إىل وجه املرأة كان جائزًا النظر إليه خوفاً من الفتنة املؤدية إىل الفاحشة لكن إذا اححيرم 
وإن مل يكن ضرورة حىت قال الفقهاء رمحهم هللا للبائع أن يقول للمرأة إذا أرادت أن تشرتي منه 

ها وجيوز نظر اكشفي وجهك لكي أعرفك إذا جاءت ابلثمن وجيوز نظر الشاهد لوجه املشهود علي
فالشروط اآلن مخسة األول أن يكون دون مخسة  اخلاطب لوجه املخطوبة ألنه حمرم حترمي الوسائل

 أوسق ويف اخلمسة خالف الثاين أن يكون املشرتي حمتاجاً إىل أكل الرطب
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والثالث أن ال يكون معه نقد يشرتي به الرابع أن يشرتيها ابخلرص مبعىن أن خيرص الرطب كم جيئ متراً 
لتفرق لئال يقعا يف راب النسيئة يتاقبضا قبل ا مث يعطى صاحب النخل مبثل ذلك اخلرص واخلامس أن

ولو فرض أن املشرتي حيتاج أكثر من مخسة أوسق ألنه مضياف والعائلة كثرية وال يكفيه مخسة أوسق 
 نقول ال أبس يشرتي من صاحب

 
البستان هذا مخسة ومن صاحب البستان اآلخر مخسة وهكذا فاملهم أن ال يقع العقد على أكثر من 

 تعدد البائعون.مخسة وإن 
القارئ: واشرتط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إىل بيعها وحديث زيد بن اثبت يرد ذلك مع أن 



اشرتاطه يبطل الرخصة إذا ال تتفق احلاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة فعلى قولنا جيوز 
ال عن مخسة أوسق و لرجلني شراء عريتني من واحد وعلى قوهلما ال جيوز إال أن ينقصان جملموعهما 

 جيوز لواحد شراء عريتني فيهما مجيعاً مخسة أوسق ألنه يف معىن شرائهما يف عقد واحد.
الشيخ: هذه املسألة فيها نظر أنه ال جيوز لواحد شراء عريتني فيهما مجيعاً مخسة أوسق فنقول نعم إذا  

مبا يكون قلنا سابقاً ر  كان يف عقد واحد فهذا صحيح أما يف عقدين خمتلفني فال مانع ألنه كما
 املشرتي حيتاج أكثر من ذلك لكثرة الضيفان عنده أو كثرة عائلته أو ما أشبه ذلك.

 
 فصل

القارئ: قال ابن حامد ال جيوز بيع العرااي يف غري مثرة النخل ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
بيع العنب ابلزبيب وعن  د أذن هلم وعن هنى عن املزابنة بيع الثمر ابلتمر إال أصحاب العرااي فإنه ق

كل مثر خبرصه( وهذا حديث حسن وألن غري التمر ال يساويه يف كثرة اقتياته وسهولة خرصه فال 
يقاس عليه غريه وقال القاضي جيوز يف مجيع الثمار ألن حاجة الناس إىل ربطها كحاجتهم إىل الرطب 

فيهما وورود الشرع خبرصهما  يف وجوب الزكاةوحيتمل اجلواز يف التمر والعنب خاصة لتساويهما 
 وكوهنما مقتاتني دون غريمها.
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الشيخ: الصحيح أن الرخصة إذا وردت يف شيء فإنه يلحق به ما شاهبه فقط فإذا قدران أن هناك 
ااي ابلتني اليابس بشروط العر  أانس يقتاتون التني كما يقتاتون التمر فإنه جيوز أن يشرتى التني الرطب

وقد ذكر لنا آابءان وأجدادان أهنم كانوا هنا يقتاتون التني كما يقتاتون التمر سواًء بسواء فإذا كان  
كذلك فإننا نقول جتوز العرااي يف كل ما شابه التمر يف كونه قواتً وكما أن الناس حيتاجون إىل التفكه 

أما التعميم ففيه نظر والتخصيص فيه  العنب والتفكه يف التني يف الرطب حيتاجون أيضاً إىل التفكه يف
نظر يعين ختصيصها ابلتمر والعنب فيه نظر وتعميمها يف كل شيء فيه نظر والصواب أن يقال يتعدى 

 احلكم إىل ما شابه املرخص فيه فقط.
 

 فصل يف راب النسيئة
رواية األخرى ال زونني أو املطعومني على الالقارئ: كل مالني اتفقا يف علة راب الفضل كاملكيلني واملو 



 جيوز بيع أحدمها ابآلخر نساًء وال التفرق قبل القبض.
الشيخ: الفرق بني النساًء والتفرق يف القبض أن نساًء اشرتط فيه التأخري ألجل يومني أو ثالثة أو 

 أكثر وأما التفرق ابلقبض هو مل يشرتط فيه التأخري لكنهما مل يتقابضا.
يه وسلم )إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد( ئ: لقول النيب صلى هللا علالقار 

وعن عمر بن اخلطاب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )الذهب ابلذهب راب إال هاء وهاء 
 والرب ابلرب راب إال هاء وهاء والشعري ابلشعري إال هاء وهاء( متفق عليه.
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فهي أسم فعل أمر وعندان نقول هاك فهل هي متصرفة من هاء  الشيخ: )هاء وهاء( مبعىن خذ وأعطي
ل مستقل إذا قال قائل إذا أو هي اسم فعل مستقل إذا نظران إىل كالم النحويني فالظاهر أهنا سم فع

اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد يتناول ما إذا بيع بر بدراهم هل جيب 
دارهم من الفضة وبر فظاهر احلديث أنه جيب التاقبض قبل التفرق؟ التقابض الصنف اختلف فهي 

النيب عليه الصالة والسالم  فنقول نعم هذا هو ظاهر احلديث لكن هذا الظاهر معارض مبا ثبت عن
من الرتخيص يف السلم قال ابن عباس )قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وهم يسفلون يف الثمار 

ال من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم( السنة والسنتني فق
نساء أيضاً فيقال كما قال الفقهاء  والسلم تقدمي الثمن وأتخري املثمن فليس فيه التقابض بل فيه

رمحهم هللا ليس أحدمها نقدا فيشرتط هذا فإن كان أحدمها نقدًا جاز النساء سواء فيما وافقه يف العلة  
على رأي من يرى أن العلة الوزن أو مل يوافقه يف العلة كاملكيل فالدراهم حبديد على القول  كاحلديد

بن عباس )يف كيل معلوم ووزن معلوم( فعلى هذا يكون االستثناء أبن العلة الوزن جتوز ودليله حديث ا
ء إال إذا كان هكذا كلما اختلفت أصناف املبيعات اليت فيها الراب فإنه جيوز فيها الفضل دون النسا

 أحدمها نقدًا فإذا كان أحدمها نقدًا فال أبس من النساء.
 ز له مسالة العرااي؟السائل: إذا كان صاحب الرطب حمتاجاً إىل التمر فهل جتو 

الشيخ: ظاهر السنة أنه ال جيوز يعين لو احتاج صاحب النخل إىل متر فإنه ال جيوز ألنه إبمكانه أن 
 لرطب أغلى عند الناس يف وقته من التمر.يبيع الرطب ويشرتي متر وا

 السائل: ما هو الفرق بني احلاجتني حاجة صاحب النخل وصاحب التمر؟
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الشيخ: الفرق السنة واألصل منع بيع الرطب ابلتمر فإذا جاءت الرخصة يف شيء منه يقتصر على 
ورد ألن األصل عموم  على ماما ورد فقط والقاعدة أن ما ورد فيه الرخصة وأصله التحرمي أقتصر 

 التحرمي يف كل صورة.
 

 السائل: إذا أحتاج صاحب التمر إىل ثالثة أوسق من الرطب فهل له أن يشرتي أربعة أوسق؟
 الشيخ: ال، ال جيوز ألن ما قيد حباجة يتقدر بقدرها.

ل القبض هما قبالقارئ: وما اختلفت علتهما كاملكيل واملوزون إذا مل يتفقا يف الطعم جاز التفرق في
 رواية واحدة ويف النساء فيهما روايتان.

الشيخ: الفرق بني التفرق والنساء أن النساء يشرتط التأخري يعين يشرتط أحد املتعاقدين على اآلخر 
 أتخري القبض وأما عدم القبض قبل التفرق فهذا بدون شرط.

ت أربع إحداهن جتوز النساء روااي القارئ: وما مل يوجد فيه علة راب الفضل كالثياب واحليوان ففيه
فيهما ملا روي عن عبد هللا بن عمر وقال )أمرين النيب صلى هللا عليه وسلم أن استسلف إبال فكنت 

آخذ البعري ابلبعريين إىل جميء املصدق( من املسند، والثانية ال جيوز ملا روى مسرة قال )هنى رسول هللا 
نسيئة( قال الرتمذي هذا حديث صحيح والثالثة حيرم  حليوانصلى هللا عليه وسلم عن بيع احليوان اب

النساء يف اجلنس والواحد هلذا اخلرب ويباح يف اجلنسني عماًل مبفهومه والرابعة يباح مع التساوي وحيرم 
مع التفاضل يف اجلنس والواحد ملا روى جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )احليوان اثنان بواحد 

أبس به يداً بيد( قال الرتمذي هذا حديث حسن وعن ابن عمر أن رجالً قال اي  ًء والال يصلح نسا
رسول هللا أرأيت الرجل يبيع الفرس ابألفراس والنجيبة ابإلبل فقال )ال أبس به إذا كان يدًا بيد( رواه 

ه ألهنا أو غري أمحد يف املسند وال خالف يف جواز الشراء ابألمثان نساًء من سائر األموال موزوانً كان 
 رؤوس األموال فاحلاجة دعاية إىل الشراء هبا نساء وانجزاً.
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الشيخ: والصواب ما دل عليه حديث عبد هللا بن عمر واألول وهو جواز النساء والتفاضل ألهنا 
ن صح ا الرواية الثانية فهذا إليست من األموال الربوية واحلاجة داعية إىل أن أيخذ الواحد ابثنني وأم

احلديث ألنه من رواية احلسن وقد قيل أنه مل يسمع منه إال حديث العقيقة لكن إن صح فاملراد إذا  



كان املقصود اللحم فإذا كان املقصود اللحم صار كأنه بيع حلم بلحم وهو ال جيوز نسيئة والثالثة 
هذا احلمل أنه إذا كان اجلنسني أيضاً هذا يؤيد  حيرم النساء يف اجلنس الواحد هلذا اخلرب ويباح يف

املراد بذلك اللحم والرابعة أنه يباح مع التساوي وحيرم مع التفاضل احلديث يظهر عليه أثر الضعف 
ألن مثل هذا األسلوب بعيد من أسلوب النيب صلى هللا عليه وسلم وصيغة احلديث تدل على أنه 

 موقوف وهللا أعلم.
 

 فصل
ط القبض فيه بطل العقد وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل يف تفرقا قبل القبض فيما يشرت القارئ: فإن 

 غري املقبوض ويف املقبوض وجهان بناًء على تفريق الصفقة.
الشيخ: قال املؤلف )بناًء على تفريق الصفقة( وسبق أن القول الراجح تفريقها فإذا ابع عبداً وحراً 

 ر.مبائة صح يف العبد ومل يصح يف احل
ثل فيه إذا بيع عيناً بعني فوجد يف أحدمها عيب من غري جنسه بطل البيع القارئ: وما وجب التما

ألنه يفوت التمثال املشرتط وإن كان البيع يف الذمة جاز إبداله قبل التفرق وهل جيوز بعد التفرق فيه 
ه والثانية يبطل العقد روايتان إحدامها جيوز إذا أخذ البدل يف جملس الرد ألن قبض بدله يقوم مقام

ده ألهنما تفرقا قبل قبض العوض وإن كان عيبه ملعىن ال ينقص ذاته كالسواد يف الفضة واخلشونة بر 
فيها فالعقد صحيح وليس له أخذ األرش ألنه خيل ابلتماثل وله اخليار بني فسخ العقد أو اإلمساك 

ذي قبله فأما الذمة فحكمه حكم القسم الوليس له البدل إن كان البيع عيناً بعني وإن كان البيع يف 
 ماال جيب التماثل فيه فله أخذ أرشه ألن التفاضل فيه جائز.
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الشيخ: يعين كذهب بفضة فهذا يشرتط فيه القبض وأما التماثل فغري شرط فإذا ابع ذهباً بفضة 
  بعد أخذه.فوجد يف أحدمها عيباً قلنا اآلن لك أن أتخذ أرش العيب لكن ال تتفرق إال

 فيما سوى ذلك حكم ما قبله. القارئ: وحكمه
 الشيخ: انتهى ابب الراب وأقسامه.

 
 ابب بيع األصول



القارئ: من ابع خناًل مؤبرًا فثمرهتا للبائع إال أن يشرتطها املبتاع فتكونم له وإن مل تؤبر فهي فتكون 
 له.

 أن ن يظن إهنا معطوفة على )إالالشيخ: قوله )فتكون له( هذه يغلط فيها كثري من الناس اآل
يشرتطها( ولو قلنا إهنا معطوفة على هذا فسد املعىن ألنه يكون املعىن إال أن يشرتط املبتاع فأن 

 تكون هلا ولكن فتكون هذه كاجلواب لقوله إال أن يشرتطها فهي مستأنفة والتقدير فهي تكون له.
 

بن عمر أن النيب صلى البائع فتكون له ملا روى االقارئ: وإن مل تؤبر فهي للمشرتي إال أن يشرتطها 
 هللا عليه وسلم قال )من ابع خناًل بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشرتطها املبتاع( متفق عليه.

الشيخ: صورة املسألة إنسان عنده بستان فيه خنل فباعه على آخر بنخله والنخل فيه مثر مؤبر يعين 
ة فإذا ابعها بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع ألنه الفحل ويوضع يف مثرة النخلملقح والتلقيح أن أيخذ طلع 

عمل فيها عماًل تصلح فيه الثمرة فكانت الثمرة له وأما إذا ابعها قبل أن تؤبر فالثمر تباع لألصل 
فيكون للمشرتي هذا معىن كالم املؤلف ودليله واضح وعلته واضحة فالدليل صريح ابلتقسيم )من 

ئع إال أن يشرتطها املبتاع( فمفهومه من ابعها قبل أن تؤبر فثمرهتا بعد أن تؤبر فثمرهتا للبا ابع خنالً 
 للمشرتي والتعليل كما ذكران.
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القارئ: فجعل املؤبرة للبائع فدل على أن غري املؤبرة للمبتاع وألهنا قبل التأبري مناء كامن لظهوره غاية 
كغريه وحيتمل أنه للبائع قبل تشققه ألنه   هوره ومل يتبعه بعده كاحلمل وطلع الفحالفتبع األصل قبل ظ

يوجد كذلك والطلع ظاهر فهو كالتني والصحيح األول للخرب ألن املقصود ما يف داخل الطلع 
 للتلقيح ومل يظهر فيتبع األصل كطلع اإلانث.

نخل ذكور وإانث فينبغي أن يقال طلع الشيخ: لكن طلع الفحال ليس فيه أتبري وطلع الفحال يف فال
ال إذا تشقق فهو للبائع وقبل تشققه يكون للمشرتي ألنه إذا تشقق برز وظهر ومل يبقى إال أن الفح

 أيخذ ويوضع يف النخل األنثى.
القارئ: فإن أبر بعض احلائط دون بعض فما أبر للبائع وما مل يؤبر للمشرتي يف ظاهر كالم أمحد 

كهما يف الثمرة يؤدي إىل الضرر رب وقال ابن حامد الكل للبائع ألن اشرتا وقول أيب بكر للخ
واختالف األيدي فجعلنا ما مل يظهر تبعاً للظاهر كأساسات احليطان تتبع الظاهر منها ومل جيعل 



 الظاهر تبعاً للباطن كما ال تتبع احليطان األساس يف منع البيع للجهالة.
لى ظاهر احلديث إال يف ر فهو للبائع وما مل يؤبر فهو للمشرتي عالشيخ: والصحيح يف هذا أن ما أوب

شجرة واحدة فإنه إذا أوبر بعض الثمرة تبعه الباقي ألن العادة أهنا ال تؤبر مجيعاً وألننا لو قلنا إن 
املشرتي يشارك البائع حصل يف هذا ضرر فنقول ما مل يؤبر فهو للمشرتي وما أؤبر فهو للبائع إال يف 

 حدة فإذا أوبر بعضها فهي كلها للبائع.شجرة وا
لقارئ: وإن كان املبيع حائطني مل يتبع أحدمها صحابه ألنه ال يفضي إىل سوء املشاركة النفراد ا

 أحدمها عن اآلخر وإن أبر نوع من احلائط مل يتبع النوع اآلخر يف قول القاضي ألن النوعني
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نس الواحد وإن أبر خيتلفان يف التأبري وقال أبو اخلطاب يتبعه لئال يفضي إىل سوء املشاركة يف اجل
يؤبر منه شيء وإن أبر بعض احلائط  بعض ما يف احلائط فأفرد ابلبيع ما مل يؤبر فهو للمشرتي ألنه مل

فباعه مث أطلع الباقي يف يد املشرتي فالطلع له ألنه حادث يف ملكه فكان له كما لو مل يؤبر منه 
 شيء.

صاحبه ألنه ال يفضي إيل سوء املشاركة( مثاله الشيخ: قوله )وإن كان املبيع حائطني مل يتبع أحدمها 
إشكال فاحلائط الذي مل يؤبر للمشرتي واملؤبر للبائع ألنه  حائط أوبر وحائط مل يؤبر فليس يف هذا

ليس هناك سوء مشاركة قوله )وإن أوبر نوع من احلائط مل يتبع النوع اآلخر يف قول القاضي ألن 
مما أشران إليه إذا أؤبر نوع من احلائط يعين كاألمحر مثاًل  النوعني خيتلفان يف التأبري( هذا بعض

القاضي أنه ال يتبع أحدهم اآلخر ألن كل واحد متميز عن الثاين ومعروف  واألصفر مل يؤبر يقول
وليس فيه اشتباه وال سوء مشاركة قوله )وقال أبو اخلطاب يتبعه لئال يفضي إىل سوء املشاركة يف 

اخلطاب ضعيف وحنن نرى فوق ما قال القاضي رمحه هللا فنقول إذا أوبر اجلنس الواحد( قول أيب 
ض فما أوبر للبائع وما مل يؤبر للمشرتي ولو كان من نوع واحد قوله )وإن أوبر بعض البعض دون البع

ما يف احلائط فأفرد ابلبيع ما مل يؤبر فهو للمشرتي( وهذا واضح يعين إذا مل يبع احلائط مجيعاً فاملؤبر مل 
عض احلائط فباعه يبعه وابع الذي مل يؤبر فإنه يكون للمشرتي ألنه مل يؤبر منه شيء قوله )وإن أوبر ب

مث أطلع الباقي يف يد املشرتي( يعين كان هناك يف تفاوت يف طلعه يقول املؤلف )فالطلع له ألنه 
وهو أنه يؤبر  حادث يف ملكه كما لو مل يؤبر منه شيء( لكن نقول هذا ال يوجد عندان فيما يبدو

 شيء مث يطلع الثاين من جديد.
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السائل: أغلب الناس اليوم جيهلون أحكام البيوع فإذا تعارف الناس يف بلد معني على أن الرجل إذا 
مث عرف البائع بعد أن طلب ابع بستان فيه خنل سواء أبر أو مل يؤبر فإن النخل يكون للمشرتي 

ي بعد أن أبره وابعه البستان وجاء التمر قال أان أبرت وأريد الثمر العلم هذا احلديث فقال للمشرت 
 وتنازعا فما احلكم؟

الشيخ: إذا كان العرف مطردًا أن املؤبر يتبع األصل فالشرط العريف كالشرط اللفظي والرسول عليه 
ه فهو له لكن اع( فإذا كان إال أن يشرتط املبتاع فمعناه أنه إذا شرطالصالة قال )إال أن يشرتط املبت

يبقى عندان إشكال وهو أنه إذا كان شرطه انه له فهو فقد ابعه مثرة قبل بدو صاحلها فماذا نقول؟ 
نقول هذا ثبت تبعاً ويثبت تبعاً ماال يثبت استقالاًل وهلذا قال الفقهاء يف بيع الثمرة قبل بدو صاحلها 

اً ألهنم يقولون صار الثمر تبعاً لكن ابعها على صاحب األصل فال أبس وإن كان قوهلم هذا ضعيف إذا
قوهلم هذا ضعيف وسيأيت إن شاء هللا فصار طالب العلم الذي درس يف السعودية ما ُيكن أن يتحيل 

 على الذي ابعه يف اجلزائر.
 

 فصل
أو أجرة أو هبة كالبيع فيما ذكران ألنه القارئ: وكل عقد انقل لألصل كجعله صداقاً وعوض خلع 

 عن األصل فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع. عقد يزيل امللك
 

 فصل

(4/312) 

 

القارئ: وسائر الشجر على ستة أضرب أحدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقي أعواماً فهو  
لطلع سواء الضرب الثاين كالنخل إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع وإال فهو للمشرتي كا

نب والتني فما كان منه ظاهراً فهو للبائع ألهنا مثرة ظاهرة فهي كالطلع املؤبر وما ماله مثرة ابرزة كالع
ظهر بعد العقد فهو للمشرتي ألنه حدث يف ملكه الثالث ماله قشر ال يزل إال عند األكل كالرمان 



ز ه فهو كأجزاء الثمرة الرابع ماله قشران كاجلو واملوز فهو للبائع إن كان ظهر ألن قشره من مصلحت
واللوز فهو للبائع بنفس الظهور ألن قشره ال يزايله يف الغالب إال بعد اجلذاذ فهو كالرمان وقال 

بعض أصحابنا إن تشقق قشره األعلى فهو للبائع وإال فهو للمشرتي ألنه ال يدخر يف قشره األعلى 
مش فما تناثر نوره يف نوره مث يتناثر نوره فيظهر كالتفاح واملش خبالف الرمان اخلامس ما يظهر مثره

فهو للبائع وما مل يتناثر فهو للمشرتي ألنه ال يظهر إال بعد تناثر نوره فكان كتأبري النخل وحيتمل أنه 
 للبائع بظهور نوره ألن استتار الثمرة ابلنور كاستتار مثرة النخل بعد التأبري ابلقشر األبيض السادس ما

حال قياساً على سائر الورق وحيتمل أنه إن تفتح يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشرتي بل كل 
 فهو للبائع وإال فهو للمشرتي ألنه هاهنا كالثمر.

 الشيخ: كل هذه أصناف ما نعرفها وال نقدر نتكلم على شيء ما نعرفه.
 

 فصل
ها إال أوان اجلذاذ ألن نقل املبيع على القارئ: وإذا أشرتى شجرًا عليه مثرة للبائع مل يكلف نقل

لعادة وهلذا لو اشرتى متاعاً لياًل مل يكلف نقله حىت يصبح ولو ابع متاعاً كثريًا يف دار مل حسب ا
 يكلف تفريغها إال على العادة ومل يلزمه مجع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فإذا بلغ اجلذاذ
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ف هالكه ببقائه كلف نقله وإن كان بقائه أنفع له ألنه أمكن نقله عادة وإن أصاب الشجر عطش خي
الثمرة إىل أوان اجلذاذ والثاين عليه ففيه وجهان أحدمها ال يلزم قطعه ألهنما دخال يف العقد على ترك 

يلزم قطعه ألن املشرتي رضي بذلك إذا مل يضر به وهذا فيه ضرر كثري وإن أراد أحدمها سقي ماله 
البد من السقي وإن سقي لغري ملصلحته فله ذلك وإن أضر بصاحبه ألنه رضي ابلضرر لعلمه أنه 

 مصلحته مل ُيكن منه ألنه سفه.
 

 فصل
اً حبقوقها دخل فيها من غراس وبناء يف البيع وإن مل يقل حبقوقها ففيه وجهان القارئ: وإن ابع أرض

أحدمها يدخل أيضا ألنه متصل هبا للبقاء فهو كأجزائها والثاين ال يدخل ألن األرض أسم للعرصة 
قال بعتك هذا البستان دخل اجلميع يف البيع ألن البستان اسم لألرض ذات  دون ما فيها وإن



 الشجر.
: إذا ابع أرضاً وفيها غراس أو فيها بناء دخل يف البيع ألن هذا الغراس والبناء فرع واألرض الشيخ

أن أصل والفرع يتبع أصله وسواء قال حبقوقها أم مل يقل لكن األوىل ملن يكتب بني البائع واملشرتي 
لغراس وال البناء وهلذا يقول حبقوقها لئال يرد علينا القول الثاين وهو أنه إذا مل يقل حبقوقها مل يدخل ا

نقرأ يف كثري من الواثئق واثئق بيع األراضي يقول ابعه حبقوقها وحدودها أيضاً فينبغي أن يتنبه هلذا 
يقل حبقوقها فالغراس والبناء يتبع  واملهم أن القول الراجح ما قدمه املؤلف أنه إذا ابعها وإن مل

 األصل.
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القارئ: وإن ابع األرض وفيها زرع ال حيصد إال مرة كاحلنطة والشعري واجلزر والفجل مل يدخل يف 
ؤبر وسواء كان انبتاً أو بذرا ألن البيع ألنه مناء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل يف بيع األرض كالطلع امل

فلم يدخل يف بيعها كالركاز ويكون الزرع مبقى إىل حني احلصاد كما أن الثمرة  البذر مودع يف األرض
تبقى إىل حني اجلذاذ فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع ابألرض مل يكن له ذلك ألن منفعة األرض 

اع رة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه كما لو ابع دارًا فيها متإمنا حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرو 
ال ينقل يف العادة إال يف شهر فيكلف نقله يف يوم لينتفع هبا يف بقيته واحلصاد على البائع وعليه إزالة 
ما يبقى من عروقه املضرة ابألرض وتسوية حفره ألنه حصل بفعله الستصالح ملكه فأشبه من ابع 

كانت له كالثمرة املؤبرة   بائع فقلعه فتحفرت األرض وإن اشرتطها املشرتي يف املبيعدارًا فيها حجر لل
وال تضر جهالته ألنه دخل يف البيع تبعاً لألرض فأشبه الثمرة بعد أتبريها وإن مل يعلم املشرتي ابلبذر 

 فله اخليار ألنه عيب يف
 

لى وجه ال يضر وفعل سقط اخليار حقه ملا يفوت عليه من نفع األرض فإن قال البائع أان أحوله ع
اًل ذات طلع مؤبر مل يعلم أتبريه فله اخليار أيضا وإن بذل البائع قطعه مل لزوال العيب وإن أشرتى خن

 يسقط اخليار ألن الضرر ال يزول بقطعه ألنه يفوت عليه مثرته عاما.
رعها شيء آخر فهل له الشيخ: الزرع الذي يبقى يف األرض لو قال البائع أان أريد حصد الزرع وأز 

ُيلك بقائه يف األرض كاالستثناء فقط فلو قال مثالً اآلن ابقي ذلك؟ اجلواب ليس له ذلك ألنه إمنا 
على الزرع مخسة أشهر أان سأقلع الزرع هذا وأبذر مكانه بطيخاً أييت يف أربعة أشهر فليس له لكن إن 



 اتفق هو وصاحب األرض الذي اشرتاها فال أبس.
 

 فصل
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خرى فاجلزة الظاهرة عند البيع للبائع واألصول القارئ: وإن كان يف األرض ماله أصل جيز مرة بعد أ
صوله تركت للبقاء فهي كالشجرة للمشرتي سواء كان مما يبقى عاما كاهلنداب أو أكثر كالرطبة ألن أ

وما ظهر منه وجرت العادة أبخذه فهو كالثمرة املؤبرة وعلى البائع قطعه يف احلال ألنه ال حد له 
لمشرتي وما تتكرر مثرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذجنان والبطيخ أو ينتهي إليه وألنه يطول والزايدة ل

لمشرتي ومثرته الظاهرة وزهره للبائع ألنه تؤخذ مثرته يقصد زهره كالبنفسج وحنوه فكذلك األصول ل
 مع بقاء أصله فهو كالبقول.

 
 فصل

من أجزئها إمنا هو  القارئ: وإن كانت األرض حجارة مدفونة أو ركاز مل يدخل يف البيع ألنه ليس
مودع فيها لنقل عنها فهو كالقماش فإن كانت األحجار من نفس األرض أو أساسات احليطان أو  

فيها معدن ابطن كمعدن الذهب والفضة دخل يف البيع ألنه من أجزائها أو مرتوك للبقاء فيها  كان
 فهو كالبناء.

 الشيخ: واضحة هذه وال حتتاج تعليق.
 

 فصل
عه دارًا دخل فيها ما أتصل هبا كالرفوف املسمرة واخلوايب املدفونة فيها لالنتفاع هبا القارئ: وإن اب

ى املنصوب واألبواب املنصوبة ويف احلجر الفوقاين واملفتاح وجهان أحدمها واحلجر السفالين من الرح
 يدخل ألنه من مصلحة ما هو داخل يف البيع فهو كالباب.
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فيدخل فيها ما أتصل هبا كالرفوف املسمرة وأما الرفوف اليت مل تسمر فال الشيخ: رجل ابع داراً 
وضع فيها الكتب فهذه ال تدخل ألهنا منفصلة كما لو جعل اإلنسان رفوفاً أسندها إىل اجلدار و 

تدخل ألهنا غري مسمرة قوله )اخلوايب املدفونة فيها لالنتفاع هبا( هذه تدخل واخلوايب هي عبارة عن 
ة من اخلزف يدخل فيها التمر والسمن وما أشبه ذلك إذا كانت مدفونة فيها لالنتفاع أواين كبري 

املنصوب ألن الرحى غري املنصوب ال  دخلت قوله )احلجر السفالين من الرحى املنصوب( قال الرحى
ما يدخل والرحى هي حجران يطحن فيهما فإذا كانت منصوبة دخل احلجر األسفل دون األعلى فإذا 

وسكت مث جاء ليأخذ األعلى فهل ُينعه املشرتي أو ال ُينعه؟ اجلواب ُينعه ألنه ملكه فلم ابعها 
ك هناك وجه آخر أنه يدخل ألنه هل ُيكن يدخل يف البيع ألنه منفصل لكن هذه القول ضعيف ولذل

أن تقوم الرحى بدون اجلزء األعلى؟ ال ُيكن فهو داخل كما أنه ال ُيكن أن يلبس اإلنسان خفاً 
احدًا فهذا داخل فالوجه الثاين أنه يدخل هو الصواب قوله )األبواب املنصوبة( وهذه كذلك تدخل و 

له )املفتاح( ال يدخل على املذهب وفيه وجه آخر أنه واألبواب املمسنَّدة ال تدخل ألهنا منفصلة قو 
ا ال تدخل فهي يدخل فعلى هذا إذا ابع عليه فيال وفيها مخسون ابابً فإنه أيخذ كل املفاتيح ألهن

منفصلة لكن هذا القول ضعيف وال شك ألن الكيلون يف الباب والباب مسمر متصل فهو من 
ب بال شك أن املفتاح يدخل وهلذا إذا ابعها عليه يقول جنس احلجر الفواقين ابلنسبة للرحى والصوا

 املشرتي سلمين املفتاح.
ما هو منفصل عنها مما ليس ملصلحتها كالدلو القارئ: والثاين ال يدخل ألنه ينفرد عنه فهو كالدلو و 

واحلبل والبكرة والقفل مل يدخل يف البيع ألنه منفصل عنها غري خمتص مبصلحتها أشبه الفرش اليت 
 يها.ف
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الشيخ: الدلو واحلبل ال يدخل يف البيع والدلو واحلبل فيما سبق كان يف البيوت آابر عليها بكرات 
دلو واحلبل ال يدخل وهذا حق ألن ا وفيها أيضاً دلو املؤلف رمحه هللا يقول الوفيها حبل يسمى الرش

الدلو واحلبل منفصل والبكرة يقول ال تدخل وهي اليت ينزل هبا احلبل وتسمى عندان احملالة تدور لكن 
ينبغي أن يقال البكرة إن كانت مسمرة دخلت يف البيع وإن كانت موضوعة وضعاً على اخلشبتني مل 

 ل وهذاتدخ
 



ا شرطه املشرتي دخل ابلشرط لقول النيب صلى هللا عليه مقتضى القاعدة لكن كل ما ال يدخل إذ
 وسلم )من ابع خناًل بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشرتطها املبتاع(.

 .القارئ: وإن ابعه قرية مل تدخل مزارعها يف البيع إال بذكرها ألن القرية أسم لألبنية دون املزارع
يقول املؤلف إن املزارع ال تدخل لكن ينبغي أن يقال أما الشيخ: إذا ابع القرية فهل تدخل مزارعها؟ 

املزارع متصلة فهي داخلة ألهنا منها وكذلك املزارع اليت يف جوف القرية وأما املزارع املنفصلة 
 ابلطرقات والشوارع فهذه ال تدخل إال بشرط.

 
 ابب بيع الثمار
رط القطع ملا روى ابن عمر )أن النيب ز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصالح من غري شالقارئ: ال جيو 

صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها( متفق عليه ويف لفظ )هنى عن بيع الثمار 
حىت تزهو وعن بيع السنبل حىت يبيض وأيمن من العاهة( رواه مسلم وألن يف بيعه ضرر من غري 

القطع جاز ألنه أيخذها قبل تلفها فيأمن الغرر  فلم جيز كما لو شرط التبقية فإن ابعها بشرط حاجة
وإن ابعها ملالك األصل ففيه وجهان أحدمها يصح ألهنا حتصل ملالك األصل فجاز كما لو ابعهما 

ألهنا تدخل تبعاً  معاً والثاين ال يصح ألنه أفردها ابلعقد أشبه ما لو ابعها لغريه وإمنا يصح إذا ابعهما 
صالح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية للخرب وألنه أمن كاحلمل مع أمه وإذا بدا ال

 العاهة فجاز بيعه كسائر األموال.
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الشيخ: بيع مثر النخل والزرع ال جيوز إال إذا صلح لألكل واجلين فإذا ابعها قبل بدو صالحه فالبيع 
ط القطع ألنه إذا شرط القطع أنتفع هبا يف احلال وأمن من العاهة ولكن يشرتط مع ابطل إال إذا شر 

بل بدو صالحها مل ذلك إذا شرط قطعها يف احلال أن ينتفع هبا بعد القطع فإن كانت مثرة لو قطعت ق
تصلح ال ألكل البهائم وال ألكل اآلوادم فإنه جيوز بيعها ولو بشرط القطع ألن بيعها حينئذ يكون 

ضاعة للمال فقوله )من غري شرط القطع( جيب أن يضاف إليه شرط آخر وهو أن ينتفع هبا بعد إ
لو ابع الثمرة اآلن ال جيوز القطع مثال ذلك اآلن النخل عندان مل يبدو صالحه يف هذا الوقت مثاًل ف

ل نعم إال إذا شرط القطع فإذا شرط القطع فال أبس لكن ننظر هل إذا قطعها هل ينتفع هبا إن قي
ينتفع هبا أتكلها البهائم صح وإن قيل ال ال أتكلها وال البهائم يف هذا الوقت فإنه ال يصح ملا فيه من 



شتد بعد فإذا ابع الزرع يف هذه احلال قلنا ال يصح إضاعة املال وكذلك الزرع إذا كان يف سنبله مل ي
أنه علف أما إذا بدأ الصالح فله إال إذا شرط جزه اآلن وهو مما ينتفع به فال أبس ويكون جزه على 

 أن يبيعه بشرط القطع يف احلال ومطلقاً وبشرط التبقية
 

بعد بدو الصالح اآلن الصورة فعندان اآلن ثالثة صور الصورة األوىل أن يبيعه ويشرتط جزه يف احلال 
ء وال القطع كل الثانية أن يبيعه ويشرتط املشرتي التبقية، الصورة الثالثة أن يبيعه وال يشرتط اإلبقا

الصور الثالث تصح فإن قال قائل ما الفائدة من شروط القطع؟ نقول نعم ألن البائع رمبا يشرتط 
ن أجل أن خيلي األرض من الزرع ليزرعها مرة القطع على املشرتي للتخفيف عن النخلة مثاًل أو م

صورة واحدة بشرط القطع أخرى أو بزرع آخر إذًا نقول بيع الثمار قبل بدو الصالح ال يصح إال يف 
 يف احلال إن نفع وبيعها بعد بدو الصالح جائز يف الصور الثالث.
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السائل: لوابع أرضاً أو داراً وفيها كنز من ذهب أو حنوه وانتقلت إىل ملك املشرتي مث هذا املشرتي 
 جاء ليزرعها أو ليعمرها فخرج فيها هذا الكنز فهو ملن؟

 ع أو أبصل اخللقة.هل الكنز مود الشيخ: 
 السائل: الظاهر أنه مودع.

 الشيخ: إذا كان مودع فيكون ملن وجده.
 السائل: لو أن العامل الذي حيفر أو يزرع أو يبين هو الذي وجده فهل يكون له؟

 الشيخ: نعم يكون للعامل إال إذا كان العامل قد أستأجر حلفره فهو للمالك.
 

 فصل
لنخل أن حيمر أو يصفر ويف العنب أن يسود أو يتموه ويف احلب أن ح يف مثرة االقارئ: وبدو الصال

يشتد أو يبيض ويف سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله ملا روي عن النيب صلى هللا عليه 
وسلم )هنى عن بيع الثمرة حىت تطيب( متفق عليه وهنى عن بيع الثمرة حىت تزهو قيل وما تزهو قال 

 هنى عن بيع احلب حىت يشتد وعن بيع العنب حىت يسود رواه الرتمذي.ر أو تصفار و حتما
الشيخ: بدو الصالح يف مثر النخل أن حيمر أو صفر ألن مثر النخل إما أن يكون أمحر وإما أن يكون 



أصفر ويوجد خنل يبقى أخضر لكنه يتبني صالحه بكونه حيلويل ويكون أهش من قبل فهذا عالمة 
وهل كل عنب يسود ال؟ وهلذا قال )أو يتموه( يعين يلني حىت يكثر فيه عنب أن يسود صالحه وال

املاء وبعضهم عرب بقوله )حىت يطيب أكله( وهذا أحسن وأبني فالعنب ال يباع إال إذا طاب أكله 
على أي لون كان وعلى أي قساوة كان والدليل ذكره املؤلف رمحه هللا ويف احلديث قيل )وما تزهو( 

فعل ال يرد وهلذا البد أن يقدر وما معىن تزهو ألن نفس الفعل الصيغة ما يستفهم ستفهام عن الواال
عنها وإمنا يستفهم عن املعىن وعليه فنقول ما اسم استفهام مبتدأ واخلرب حمذوف والتقدير وما معىن 

 تزهو قال )حتمار أو تصفار( قوله )حتمار
 

كمل فيها احلمرة أو الصفرة؟ الثاين أوىل لقوله يف الصفرة أو ي أو تصفار( هل املعىن متيل إىل احلمرة أو
 احلديث الثاين )أن حيمر أو يصفر( أي إذا تبني أهنا محراء أو صفراء.
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القارئ: وإذا بدا الصالح يف نوع جاز بيع ما يف البستان منه وعنه ال يباع إال ما بدا صالحه للخرب 
 قة وسوء املشاركة.واألول أظهر ألن ذلك يؤدي إىل الضرر واملش

لشيخ: رمحه هللا هذا غريب كيف نعلل ابخلرب مث نقول األول أظهر مث نعلل بعلة غري صاحلة ا
فالصواب أنه إذا ابع النوع مجيعاً كفى بدو الصالح يف واحدة منه وإذا أراد أن يبيعه على انفراد 

ا أنه إذا إذا ابعه مجيعاً قلنفالبد أن يكون الصالح يف كل واحدة ألن كل صفقة منفردة عن األخرى و 
بدا الصالح يف واحدة من هذا النوع جاز بيع مجيع النوع إذا ابعه مجيعاً مثل أن يبيع السكري مجيعاً 
والسكري مخسني خنلة مثالً وليس فيه إال واحدة فقط مصفرة فإنه جيوز بيعها ألهنا صفقة واحدة يف 

ا فيه الصالح إال السكري وبقية تان ومل يوجد شيء بدنوع واحد أما إذا أراد أن يبيع مجيع مثر البس
األنواع كالربحي وأم خشب وأم احلمام مل يبد فيها الصالح فعلى كالم املؤلف أنه جيوز والصواب أنه 
ال جيوز ألن هذا خمتلف فهذا نوع مستقل وهذا نوع مستقل ولذلك يقول رمحه هللا )وعنه ال يباع إال 

ه )واألول أظهر ألن ذلك يؤدي إىل الضرر واملشقة هو الصواب وأما قول ما بدا صالحه للخرب( وهذا
وسوء املشاركة( فيقال ليس هناك ضرر وال مشقة وال سوء مشاركة ألن السكري واضح واألنواع 

األخرى واضحة فأين املشاركة كل أييت إىل خنله وأيخذه فالصواب ما دل عليه احلديث وهلذا نقول 
فالبد أن يبدو الصالح يف كل خنلة وإن ابعه مجيعاً اكتفينا  ن ابع كل خنلة وحدهاأنه إذا ابع الثمر فإ



 من كل نوع بواحدة وإن ابعه أنواعاً فكذلك.
 

 فصل
القارئ: وبدو الصالح يف مثرة النخل أن حيمر أو يصفر ويف العنب أن يسود أو يتموه ويف احلب أن 

روي عن النيب صلى هللا عليه ج أو يطيب أكله ملا يشتد أو يبيض ويف سائر الثمار أن يبدو فيه النض
 وسلم )هنى عن بيع الثمرة حىت تطيب( متفق عليه.
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الشيخ: سبق لنا أن مثل هذا التعبري ال ينبغي يف األحاديث الصحيحة )روي( مع أنه متفق عليه الذي 
ابب التساهل ولعل العذر من ينبغي أن جيعل بدهلا وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم لكن هذا 

 للمؤلف ومن سلك مسلكه أنه ذكر أنه متفق عليه فيزول توهم الضعف.
القارئ: وهنى عن بيع الثمرة حىت تزهو قيل وما تزهو قال حتمار أو تصفار وهنى عن بيع احلب حىت 

 يشتد وعن بيع العنب حىت يسود رواه الرتمذي وإذا بدا الصالح يف نوع جاز بيع ما يف
 
تان منه وعنه ال يباع إال ما بدا صالحه للخرب واألول أظهر ألن ذلك يؤدي إىل الضرر واملشقة لبسا

 وسوء املشاركة.
الشيخ: سبحان هللا كيف يقال للخرب مث يقال األول أظهر وهذا معناه أن خمالفة اخلرب هي األظهر 

أبن ابع كل شجرة وحدها فالبد  داً فالتعبري فيه نظر والصواب ما دل عليه اخلرب فإذا ابع الثمرة أفرا
أن يبدو الصالح يف كل شجرة مثاًل إنسان عنده عشرون خنلة عشرة منها قد بدا صالحها وعشرة مل 
يبد نقول إذا ابع كل واحدة لوحدها صار كل بيعة صفقة مستقلة فالبد أن يكون يف كل خنلة ابعها 

ملسألة وقول املؤلف إن هذا أي لو أننا ه ابدو الصالح وال ُيكن أن خيالف اخلرب وهو صريح يف هذ
قلنا إنه البد من بدو الصالح للجميع فهذا يؤدي إىل الضرر واملشقة وسوء املشاركة نقول احلمد هلل 

من قال البد من املشاركة يقال الذي مل يبدو صالحه ال يباع ويكون لصاحب األصل حىت يبدو 
 صالحه.

ههما يف التأبري وال خيتلف املذهب أن بدو الصالح يف وجيالقارئ: ويف سائر اجلنس وجهان مضى ت
 بعض الشجرة صالح جلميعها.
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الشيخ: هذا ال شك أن صالح الثمرة يف بعض الشجرة صالح جلميع مثرها فمثاًل هذه خنلة فيها 
أو هذه الشجرة مجيعاً  مخسة أعذق الصالح يف عذق منها والبقية خضراء مل حتمر ومل تصفر فهل يبيع

نقول بع واحدة من هذه األعذق والباقي ال تبيعه؟ اجلواب األول وهذا هو الذي فيه املشقة لو قلنا 
أنه البد أن يبدو الصالح يف مجيع أعذقها لكان هذا مشقة عظيمة إذًا إذا بدا الصالح يف بعض 

تباع حىت يبدو  بدو يف شجرة فهذه الالشجرة الواحدة فهو بدو هلا مجيعاً أما يف شجرات أخرى ومل ي
صالحها لكن لو ابعها مجيعا وكانت من األجناس متعددة فإننا نقول اجلنس كالشجرة الواحدة إذا 

بدا الصالح يف جنس فهو ابدي يف مجيع اجلنس مثال ذلك رجل عنده بستان فيه خنل متعدد األنواع 
 يف واحدة من الربحي قد ا ابعه مجيعاً ووجدانمثاًل سكري وبرحي وشقر وأم احلمام أربعة أصناف فإذ

بدا صالحه والبقية مل يبد وواحدة من السكري بدا صالحها صالحها والبقية مل يبد وواحدة من 
الشقر بدا صالحها والبقية مل يبد وواحدة من أم احلمام بدا صالحها والبقية مل يبد فإذا ابعها مجيعاً 

 ة منه والصفقة واحدة فيصح.بدا صالح شجرة واحد نقول ال أبس ألن هذا نوع واحد وقد
القارئ: وال خيتلف املذهب أن بدو الصالح يف بعض الشجرة صالح جلميعها وأن بدو صالح جنس 
ليس بصالح جلنس آخر ألنه ال يفضي إىل سوء املشاركة فإن بدا صالح مثرة بستان مل يكن صالحاً 

 دراك واملذهب األول.هنما يتقارابن يف اإللثمرة غريه وعنه يكون صالحاً فيما قاربه أل
الشيخ: هل فيما قاربه مكاانً أو فيما قاربه جنساً ونوعاً؟ اجلواب الظاهر املعنيان أي جنساً ومكاانً 
وذلك ألن بعض النخل معروف يتأخر بدو الصالح فيه ومعروف أيضاً أن املناطق ختتلف اآلن حنن 

 هنا يف اجلزيرة
 

لوسط قبل الشمال مع أن اجلنس والنوع واحد وعلى هذا صالحه قبل الوسط وا العربية اجلنوب يبدو
 فيكون قول املؤلف رمحه هللا )فيما قاربه( أي مكاانً ونوعاً.
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القارئ: واملذهب األول ألنه يفضي إىل سوء املشاركة وإن بدا الصالح يف مثرة بستان فأفرد ابلبيع ما 
ستان اآلخر وفيه وجه آخر أنه جيوز بيع أشبه البمل يبد صالحه مل جيز ألن مل يبد صالح شيء من امل

 ألنه جيوز بيعه مع غريه فجاز منفردًا كالذي بدا صالحه.
الشيخ: هذا تعليل عليل يقول )ألنه جيوز بيعه مع غريه( فاجلواب نعم جيوز بيعه مع غريه تبعاً ويثبت 

 تبعاً ماال يثبت استقالالً أما إذا صار مستقاًل فإنه ال جيوز.
 سوء املشاركة؟ائل: ما معىن الس

الشيخ: سوء املشاركة أي مشاركة البائع واملشرتي إذا قلنا يصح فيما بدا صالحه دون ما مل يبدو 
 صارا شريكني يف الثمرة وحيصل النزاع بينهما.

 
 فصل

ادة القارئ: وإذا ابتاع مثراً أو زرعاً بعد صالحه مل يكلف قطعه قبل أوان احلصاد واجلذاذ ألن ذلك الع
حمل البيع عليه ملا ذكران يف الثمر املؤبر وإن احتاجت إىل سقي لزم البائع سقيها ألن عليه يف نقله ف

تسليمها يف أوان حصادها وال حيصل إال ابلسقي فلزمه خبالف مثرة البائع وإن تلفت جبائحة من 
 لفظ ع اجلوائح( ويفالسماء رجع على البائع ملا روى جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم )أمر بوض

قال )إن بعت من أخيك مثراً فأصابته جائحة فال حيل لك أن أتخذ منه شيئا مب أتخذ مال أخيك بغري 
 حقك( روامها مسلم وألهنا أتخذ حااًل فحااًل فكانت من ضمان البائع كاملنافع يف اإلجارة.
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م بقطعه قبل أوان احلصاد واجلذاذ ولكن إذا الشيخ: إذا أشرتى مثرًا أو زرعاً بعد صالحه فإنه ال يلز 
 يتحرك السوق وتزداد القيمة وقال جاء أوان اجلذاذ واحلصاد وقال املشرتي أريد أن يبقى الثمر حىت

البائع صاحب الشجرة بل جذه أو أحصده فإنه يلزم املشرتي حبصاده أو جذاذه ألنه ليس له حق 
نتفاع ابلشجرة يف مسألة الثمرة إال بقدر احلاجة فقط ألنه االنتفاع ابألرض يف مسألة الزرع وال حق اال

 (1اجلذاذ أو احلصاد فضماهنا على املشرتي. )ملك غريه ولذلك لو تلفت هذه الثمرة بعد أوان 
 السائل: لو اشرتط البائع عدم الضمان إذا تلف الثمر جبائحة وحنوه فهل له ذلك؟

__________ 
ة على النسخة املطبوعة بعد قوله خبالف مثرة البائع فقال: )املؤبرة ( تنبيه: ذكر أحد الطلبة زايد1)



ه ال يلزمه تسليمها وإن تلفت جبائحة من السماء فهي من على أصول املشرتي ال يلزمه سقيها ألن
ضمان البائع(، فعلق الشيخ )حيتمل أن هذا أصل وحيتمل أن يكون حاشية ألن املعىن خبالف مثرة 

= هللا أنه إذا ابع اإلنسان مثرًا قد أوبر فالثمرة للبائع فهل يلزم املشرتي أن  البائع يريد به رمحه
بائع مل ُيلكها من قَِّبله بل ملكها ألنه أبرها فليس ملكاً جديدًا بل هو يسقيها؟ ال وذلك ألن ال

 مستمر ولو تلفت هذه الثمرة فإنه ال يضمنها املشرتي(.
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كن على كل حال لو أن البائع خاف أن يفسد الثمر الذي ابعه وقال الشيخ: لعله سيذكره املؤلف ل
رط ابطل )كل شرط للمشرتي ال أضمن لك نقص الثمرة إذا تلفت جبائحة أو نقصت فإن هذا الش

ليس يف كتاب هللا ابطل وإن كان مائة شرط( لكن لو فرض أن فيها العيب اآلن موجود وقال البائع 
هبذا العيب فهنا له الشرط فلو زاد العيب فال شيء للمشرتي أما لو اشرتط عليك أنك ال ترجع علي 

يه الثمرة اآلن ليس عابت بشيء آخر أو تلفت بشيء آخر فعليه الضمان فلو شرط أال ضمان عل
فيها عيب قلنا هذا الشرط ال يصح ألنه خمالف للحديث وألنه ميسر ألنه إذا قيل إذا أصاهبا شيء 

نقص مث إن مل يصيبها شيء صار املشرتي غامناً وإن أصاهبا شيء صار فهي ترجع فإن الثمن سوف ي
 ابلعكس فهو ميسر.

 القارئ: واجلائحة ماال صنع آلدمي فيها.
ذه اجلائحة تعرفيها ماال صنع آلدمي فيها مثل أن تتلف بشدة احلر أو تتلف ابلرايح أو الشيخ: ه

تلفه اللصوص الذين ال ُيكن تضمينهم كما لو تتلف ابألمطار أو بربد ينزل من السماء ويلحق هبا ما أ
ذا كان عدى قوم على قرية وأتلفوا مثارها فأخذوها فهذا مثل اجلائحة ألنه ال ُيكن تضمينهم وأما إ

 املتلف آدمي معيناً فذكره املؤلف.
ف القارئ: فإن أتلفها آدمي فللمشرتي اخليار بني الفسخ والرجوع ابلثمن وبني اإلمساك ومطالبة املتل

 ابلقيمة.
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الشيخ: أيهما أحسن أن يفسخ ويرجع ابلثمن أو ُيضي البيع ويطالب املتلف؟ إن قلتم الفسخ فهو 
كثر من القيمة فأيهما خطأ إن قلتم اإلمضاء وهو مطالبة املتلف فهو خطأ ألنه إذا كان الثمن أ

قيمتها اآلن تساوي مثانني فلو أحسن له؟ اجلواب الفسخ فإذا قدران اآلن أنه اشرتاها مبائة رايل و 
ضمنها املتلف أيخذ مثانني ولو فسخ ورجع ابلثمن أيخذ مائة وإن كان العكس ينعكس احلكم يكون 

لون اخليار للمشرتي وال جتعلوه اإلمضاء أوىل له ويطالب املتلف ابلقيمة فإن قال قائل كيف جتع
ه حقه فكان اخليار له دون البائع للبائع؟ قلنا ألن املشرتي هو صاحب احلق هو الذي يمضمن ل

والقاعدة عندان أنه إذا ابع اإلنسان مثرة هذه النخلة مث أصاهبا شيء من السماء وأتلف الثمرة 
وأتلفها جذها أو ذهب هبا فهنا نقول  يضمنها البائع وإذا أتلفها آدمي مثاًل جاء رجل يف الليل
ن شاء فسخ البيع ورجع ابلثمن والبائع للمشرتي اخليار إن شاء أمضى البيع وطالب املتلف وإ

يطالب املتلف وقلنا أن املشرتي سيأخذ ابلذي هو أربح له وملاذا جيعل اخليار للمشرتي دون البائع؟ 
 نه أحسن له.قلنا ألن صاحب احلق هو املشرتي فيختار ما يرى أ

 
يسري جرت العادة بتلف القارئ: وظاهر املذهب أنه ال فرق بني القليل والكثري إال أن يكون التالف 

مثله قال أمحد ال أقول يف عشر مترات وال عشرين مترة وال أدري ما الثلث وذلك ألن الشرع أمر 
أن ما دون الثلث من ضمان بوضع اجلوائح ومل جيعل له حداً فوجب رده إىل ما يتعارفه الناس وعنه 
لثلث يصلح ضابطا لقول النيب املشرتي ألن الثمرة البد من تلف شيء منها فالبد من حد فاصل وا

 صلى هللا عليه وسلم )والثلث كثري(.
الشيخ: والظاهر األول أن ما جرت العادة ابلتسامح فيه فال ضمان فيه على البائع وأما ما مل جتر 

 نه من ضمان البائع.العادة ابلتسامح فيه فإ
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حىت هلك فهو من ضمان املشرتي ألنه ال القارئ: وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان احلصاد فلم ينقل 
 فاختص الضمان به. يلزمه النقل أي ال يلزم البائع نقله فكان التفريط منه أي املشرتي

الشيخ: هذا واضح يعين مثاًل لو أن املشرتي أبقى الثمار بعد أوان جذاذها حىت نزل املطر وأتلفها 
 .فهي من ضمان املشرتي ألنه هو الذي فرط بتأخري أخذها

 القارئ: وإن اختلفا يف التلف أو يف قدره فالقول قول البائع ألنه غارم وألن األصل السالمة.



ه من الضوابط اليت يذكرها الفقهاء رمحهم هللا قال رمحه هللا )ألنه غارم( وإذا كان غارماً  الشيخ: هذ
بينة على املدعي( كان من أدعى غرمه مدعياً واآلخر منكر وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )ال

املدعى ومأخذ هذا الضابط أن كل غارم مقبول القول فإذا كان غارماً صار من يدعي عليه مدعياً و 
عليه منكرًا وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )البينة على املدعي واليمني على من أنكر( أما القول 

عليه الصالة والسالم فيمن أشكل  )وألن األصل السالمة( فهذا صحيح أيضاً فهو ضابط دليله قوله
 ل السالمة.عليه هل أحدث أم ال قال )ال ينصرف حىت يسمع صواتً أو جيد رحياً( فاألص

القارئ: ولو أشرتى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع األرض زال الضمان عن البائع مبجرد العقد ألنه 
 حصل التسليم الكامل بتسليم األصل فأشبه بيع الدار.

 
 فصل

قارئ: وإذا اشرتى مثرة شجرة فحدثت مثرة أخرى فاختلطا ومل يتميز أو حنطة فانثالت عليها أخرى ال
بيع ألن املبيع ابق إنضاف إليه غريه فأشبه ما لو أشتبه العبد املبيع بغريه ويشرتكان كل مل يبطل ال

تسليم املستحق واحد بقدر ماله إن علم قدره وإال وقف حىت يصطلحا وحيتمل أن يبطل العقد لتعذر 
 فأشبه تلف املبيع.
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الشيخ: األول أصح ألن كل واحد منهم له عني يف هذا املشرتك فيقال إن علم قدر مال كل واحد 
قلنا املال بينكما أثالاثً أبن عرف أن املنهال قدره مائة صاع وأن املنهال عليه قدره مخسون صاعاً 

ن كل واحد منهما ال يعلم مقدار ماله فإنه يوقف حىت هلذا ثلثان وهلذا ثلث فإن تعذر أبن كا
يصطلحا ولكن إىل مىت؟ نقول حىت يصطلحا ومها إذا علما أنه البد من اصطالح فسوف 

 يصطلحان.
هبا مل يبطل العقد ألن املبيع  القارئ: ولو ابع األصل وعليه مثرة له فحدثت للمشرتي مثرة اختلطت

ن يف الثمرة كما بينا ولو ابع مثرة قبل بدو صالحها بشرط القطع هو الشجر ومل خيتلط بغريه ويشرتكا
فرتكها حىت بدا صالحها أو جزة من الرطبة فطالت حيلة فالعقد ابطل من أصله نص عليه ألن احليل 

إحدامها يبطل العقد ألن التبقية معىن حرم اشرتاطه ال جتوز يف الدين وإن مل تكن حيلة ففيه روايتان 
فأبطل العقد حقيقة كالنسيئة يف الربوايت والثانية ال يبطل ألهنا زايدة يف عني املبيع فلم  حلق هللا تعاىل



يبطل هبا البيع كسمن العبد قال القاضي والزايدة للمشرتي لذلك وعن أمحد أهنما يشرتكان يف الزايدة 
ن هبا قال يتني حلصوهلا يف ملك املشرتي بسبب األصل الذي للبائع وعنه يتصدقاعلى كلتا الروا

القاضي هذا على سبيل االستحباب الشتباه األمر فيها فينظر كم قيمتها قبل بدو الصالح وبعده 
 فيشرتكان فيها أو يتصدقان هبا وإن جهلت القيمة وقف األمر حىت يصطلحا.
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الشيخ: أصل املسألة يقول )لو ابع مثرة قبل بدو صالحها بشرط القطع( بيع الثمرة قبل بدو 
هنى عن بيع الثمار صالحها بدون هذا الشرط ما حكمه؟ ال جيوز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )

حىت يبدو صالحها( فلو اشرتى مثرة قبل بدو الصالح بشرط القطع فال أبس به ولكنه تركها حىت بدا 
بدو الصالح صالحها حيلة يعين أن شرائه إايه قبل بدو الصالح حيلة يتوصل هبا إىل شراء الثمر قبل 

ى حمرمات هللا ما بقي للتحرمي فائدة فهنا نقول احليلة حمرمة فيبطل العقد ألننا لو صححنا احليل عل
وهلذا قال )فالعقد ابطل من أصله نص عليه( لكن إذا مل يكن حيلة مثالً اشرتى مثرة قبل بدو 

صالح فيقول املؤلف الصالح بشرط القطع لكنه أصيب مبرض أو سافر أو تكاسل وهتاون حىت بدا ال
يلة، واملسألة مرة أخرى نقول إذا أشرتى مثرًا مل )فيه روايتان إحدامها يبطل العقد( أي كما لو أراد احل

يبدو صالحه بشرط القطع فالبيع صحيح لكنه فعل ذلك حيلة لشرائه قبل بدو الصالح فرتكه حىت 
ال تسقط الواجب ولو تركه حىت بدا بدا الصالح فالعقد يبطل وال شك ألن احليل ال تبيح احملرم و 

نه نسي أو تغافل أو ما أشبه ذلك ففيه روايتان الرواية صالحه لغري احليل إما ملرض أو سفر أو أ
األوىل أن العقد يبطل ألنه فات الشرط الذي هو القطع عند الشراء فصار بيع مثرة قبل بدو 

ل ما حتيل وإمنا اشرتاه بشرط القطع لكن صالحها فبطل والقول الثاين أنه ال يبطل العقد ألن الرج
رمحه هللا )والثانية ال يبطل ألهنا زايدة يف عني املبيع فلم يبطل هبا  حيل بينه وبني القطع يقول املؤلف

 البيع كسمن العبد( أي زايدة يف املبيع فهي زايدة ألن هذا الثمر اشرتاه قبل بدو
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ائه وبدا صالحه فهذه زايدة فنقول كل يرجع إىل أصله فالذي صالحه فلم يتكامل منائه مث تكامل من
الثمرة؟ يقول املؤلف )قال القاضي اشرتى الثمر أواًل له الثمر والزايدة هذه ال يستحقها فتكون لبائع 



والزايدة للمشرتي لذلك( أي ألهنا زايدة يف عني املبيع فكانت للمالك والقول الثاين قال املؤلف 
يشرتكان يف الزايدة على كلتا الروايتني حلصوهلا يف ملك املشرتي بسبب األصل  )وعن أمحد أهنما

ليست للمشرتي وال للبائع بل الزايدة مشرتكة بينهما الذي للبائع( هذه الراوية الثانية يقول الزايدة 
ة هي ألن الزايدة ابلنسبة للثمرة يف ملك املشرتي وابلنسبة إىل أن الزايدة إمنا كانت من أصل الشجر 

اليت منا الثمر حني كانت حاملة له فيكوانن مشرتكني يف هذه الزايدة فتقدر القيمة حني بيعه وتقدر 
هما هو الزايدة فيكون على هذه الراوية مشرتكاً بينهما وهذا قول قوي ألن حني بدو الصالح وما بين

صلت الزايدة فمقتضى فيه نوعاً من العادلة فلوال الشجرة ما منت الثمرة ولوال أصل الثمر ما ح
العدل أن تكون الزايدة بينهما نصفني قال املؤلف رمحه هللا )وعنه يتصدقان هبا قال القاضي هذا على 

ستحباب الشتباه األمر فيها( هذه رواية أخرى عن أمحد يقول إن الزايدة يتصدقان هبا ألهنا سبيل اال
رتي قلنا إهنا للمشرتي وإن نظران إىل أنه ال مشتبهة إلنه إن نظران إىل أهنا زايدة يف عني كانت للمش

خلص أن يتصدقا ُيكن أن تكون هذه الزايدة بدون األصل قلنا هي للبائع فهي إذًا مشتبهة وطريق الت
هبا وهللا تعاىل يعلم من هي له فيعطي ثواب الصدقة ملن هي له لكن القاضي رمحه هللا وهو من أئمة 

أنه لالستحباب الشتباه األمر وما قاله القاضي جيد يعين  املذهب أتول هذا النص عن أمحد على
عة وهي ملك للمشرتي إجياب الصدقة عليهما وهي زايدة حصلت من أصل الشجرة ومن الثمرة املبي

فيه نظر فالصواب أن يقال إن سلكا طريق الورع وتصدقا هبا فهو خري ورمبا يكون هذا اخلري خريًا 
 ا ألنه سيبقى ثواهبا يف اآلخرةهلما مما لو اقتسماها يف الدني
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قال املؤلف )فينظر كم قيمتها قبل بدو الصالح وبعده( فإذا قال قيمتها قبل بدو الصالح مائة وبعد 
ا قال املؤلف )فيشرتكان فيها أو بدو الصالح مائة ومخسني تكون الزايدة اليت يتصدق هبا مخسني وهلذ

 يمة وقف األمر حىت يصطلحا(.يتصدقان هبا( مث قال )وإن جهلت الق
 السائل: الزايدة اليت يشرتكان فيها تكون من مىت إىل مىت؟

 الشيخ: من البيع إيل بدو الصالح فهذه هي الزايدة وتكون من وقت البيع.
 زرع؟السائل: القت كيف يبدو صالحه مع أنه ليس إال 

ل ذلك ال يباع إال إذا شرط أنه الشيخ: ليس فيه صالح فهذا القت وشبهه يباع إذا تكامل منوه وقب
 جيز يف احلال.



 السائل: ما هو الراجح يف مسألة الزايدة احلاصلة؟
 الشيخ: نرجح أن البيع ابقي ويشرتكان يف الزايدة.

 
 فصل

ملاً أنه حيدث اآلخر فيختلط ابألول فالبيع القارئ: وإذا كانت شجرة حتمل مَحلني فباع أحدمها عا
 على تسلميه ألن العادة فيه الرتك فيختلط ابآلخر ويتعذر التسليم. ابطل ألنه ابع ماال يقدر

الشيخ: هذا واضح مبعىن أنه يف بعض األشجار حتمل محلني أي مرتني فباعها صاحبها وهو يعرف أنه 
ه فيقول املؤلف رمحه هللا )البيع ابطل( ألنه عامل سيحصل محل آخر خيتلط ابحلمل األول الذي ابع

 ة األخرى وخيتلط كل واحد ابآلخر على وجه ال تتميز فيه وهذا يبطل البيع.أبنه ستحمل احلمل
 

 فصل
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القارئ: وال جيوز بيع الرطبة وحنوها مما يثبت أصله يف األرض وأيخذ ما يظهر منه ابلقطع دفعة بعد 
دوم فلم مغيب وما حيدث منه معأخرى إال أن يبيع الظاهر بشرط القطع يف احلال ألن ما يف األرض 

جيز بيعه كالذي حيدث من الثمرة وإذا ابع القثاء والباذجنان وحنوها لقطة لقطة جاز ويكون للمشرتي 
مجيع اللقطة وما حدث للبائع قال القاضي وجيوز بيع أصوهلا صغارًا كانت أو كبارا مثمرة أو غري 

أن ما كان من مثر ن حكمه حكم الشجر يف مثمرة ألنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجر ويكو 
ظاهر عند البيع فهو للبائع وما مل يظهر فهو للمشرتي وال جيوز بيع الفجل واجلرز وحنومها يف األرض 

 ألن املقصود منها مغيب فأشبه بيع النوى يف التمر.
 

 السائل: ما هي القثاء؟
 الشيخ: القثاء مثل اخلبز.

 
 ابب بيع املصراة

عها فالبيع صحيح فإن كانت من هبيمة األنعام ومل يعلم املشرتي مث وز بيع املصراة فإن ابالقارئ: ال جي



علم فهو خمري بني ردها وإمساكها ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ال تصروا 
ها وصاعاً من اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن شاء أمسك وإن شاء رد

 فق عليه وألن هذا تدليس مبا خيتلف الثمن به فأثبت اخليارمتر( مت
 

كتسويد شعر اجلارية قال أبو اخلطاب مىت علم التصرية فله اخليار ألنه علم سبب الرد فملكه كما لو 
ف علم العيب وقال القاضي ال يثبت له الرد إال عند انقضاء ثالثة أايم ألن اللنب قد خيتلف الختال

ف فإن مضت الثالثة ابنت التصرية ويثبت اخليار على الفور وقال ابن أيب موسى املكان وتغري العل
إذا علم التصرية فله اخليار إىل متام ثالثة أايم من حني البيع ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا 

ورد  أمسكها وإن شاء ردها عليه وسلم قال )من اشرتى مصراة فهو فيها ابخليار ثالثة أايم إن شاء
 معها صاعاً من متر( رواه مسلم.
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الشيخ: وهذا القول هو املتعني وهو قول ابن أيب موسى ألن احلديث دالٌّ عليه فإذا علم ابلتصرية 
نتظر إىل اليوم الثاين والثالث ألنه كما قال قد خيتلف اللنب ابختالف فإن شاء رد فوراً وإن شاء ا

وأنسها أو ما أشبه ذلك واملهم مادام أن النص قد ورد بثالثة أايم  العلف أو ابختالف وحشة البهيمة
 فإنه أيخذ به.

 
 فصل

جيدًا غري  القارئ: ويلزم مع ردها صاعاً من متر بداًل عن اللنب املوجود حال العقد للخرب ويكون
نه معيب ألنه واجب إبطالق الشرع فأشبه الواجب يف الفطرة وإن ردها قبل حلبها مل يلزمه شيء أل

بدل اللنب ومل أيخذه وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غري متغري ففي وجهان أحدمها يرده وال شيء 
بول اللنب ألنه يسرع إليه التغري عليه ألنه حباله ال عيب فيه والثاين عليه صاع متر وال يلزم البائع ق
ئع قبول اللنب لتغريه وقال القاضي وكونه يف الضرع أحفظ له فإن تغري اللنب فعليه الثمن وال يلزم البا

يلزمه قبوله ألن القبض حصل فيه ابستعالم املبيع فإن مل يقدر على التمر فقيمته يف املوضع الذي 
ولو رضي ابلتصرية وأصاب عيباً سواها فله ردها ألن رضاه وقع عليه العقد ألنه مبنزلة عني أتلفها 

اع متر ألنه عوض للنب التصرية فيكون عوضاً له مطلقا بعيب ال ُينع الرد مبا سواه وعليه مع الرد ص



وحيتمل أن ال يلزمه هاهنا إال مثل اللنب ألن األصل وجوب ضمان اللنب مبثله خولف فيما إذا رد 
خرب ففيما إذا ردها لعيب آخر يبقى على األصل كما لو كانت غري مصراة مصراة من أجل التصرية لل

راة فحدث هلا لنب فاحتلبه مث ردها بعيب فال شيء عليه ألن اللنب وفيها لنب وإن اشرتى شاة غري مص
حدث يف ملكه وإن كان فيها لنب يسري ال خيلو الضرع من مثله فال شيء فيه ألن مثل هذا ال عربة به 

ثريًا فعليه مثله ألن األصل ضمان اللنب مبثله فال يبطل مبخالفته يف لنب التصرية وإن كان وإن كان ك
 ابقياً 
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انبىن على رد لنب التصرية ملا ذكران فإن قلنا ال يرده فبقائه كتلفه وهل له رد املبيع خيرج على الروايتني 
 فيمن اشرتى ثوابً فقطعه مث علم عيبه.

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قدر قيمة اللنب يف املصراة ابلتمر من أجل قطع النزاع الشيخ: سبق لنا 
 ه ألنه أقرب ما يكون شبهاً ابللنب.قدره ابلتمر دون غري 

 
 فصل

القارئ: فإن كانت املصراة أمة أو أاتان ففيه وجهان أحدمها ال رد له ألن لبنها ال عوض له وال يقصد 
ه الرد ألن الثمن خيتلف بذلك ألن لنب األمة حيسن ثدييها ويرغب فيها ظئراً قصد لنب األنعام والثاين ل
 ن حلبها فال شيء عليه للبنها ألنه ال قيمة له.ولنب األاتن يراد لولدها فإ
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الشيخ: ذكر املؤلف مسألتني املسألة األوىل إذا كانت املصراة أمة فيكون فيه وجهان أحدمها ال رد له 
ذا لو بيع لنب بعد حلبه فإنه جائز ألن لبنها ال عوض هلا وهذا غري صحيح بل لنب األمة له عوض وهل

هللا تعاىل فيها )فَإِّْن َأْرَضْعَن َلكمْم فَآتموهمنَّ أمجمورَهمنَّ( على ماذا؟ اجلواب على اللنب  وألن املرضعة قال
وما ذهب إليه بعض العلماء من أن املراد أجور محل الطفل وإلقامه الثدي فهذا ال وجه له ألن الذي 

ن جافاً؟ ال وإمنا يريد أن حتمل الولد وتضعه يف حجرها وتلقمه الثدي ولو كا يسرتضع لولده هل يريد
اللنب وهلذا نقول إن املرضعة املستأجرة يراد بذلك لبنها وما قبله من احلركة ووضعه يف احلجر وإلقامه 



ملعقود الثدي هذا مراد لغريه وليس مراد لذاته لكن املؤلف رمحه هللا بىن على أن لنب املرضع ليس هو ا
والصواب أن اللنب مقصود بال شك وأن له قيمة أما  عليه بناًء على أنه ال يصح عقد اإلجارة عليه

لنب األاتن فال قيمة له ألنه لنب حمرم ولكن إن قلنا إنه ال قيمة له فإن نقص لنب األاتن يعترب عيباً 
من صغار احلمر فهو مراد بال ونقصاً ألن اإلنسان إذا اشرتى أاتن ذات لنب يريد أن يسقيه ما عنده 

جتري يف لنب األاتن وأنه إذا علم أهنا مصراة فله اخليار لكن إذا ردها هل شك فالصواب أن التصرية 
 يرد معها شيئاً؟ اجلواب ال يرد معها شيئاً ألن اللنب ال قيمة له.

 السائل: تصرية األمة مل يتبني يل كيف تصر األمة؟
رتي وإذا ثديها كبري قال ضعي الولد أو ال حتليب اللنب فينبغي إذا راءها املشالشيخ: مثالً يقال هلا ال تر 

 هذه ما شاء هللا عندها لنب كثري.
 السائل: إذا تعذر وجود التمر فما احلكم؟

 الشيخ: أتخذ قيمته.
 

 السائل: إذا وجد التمر ولكن يف قوم ال أيكلون التمر فما احلكم؟
ه أو يعطون من إذا كان أهل املكان ال أيكلون التمر فريجع إىل قيمتالشيخ: الظاهر أنه يف هذه احلال 

 الطعام املقارب.
 

 فصل

(4/336) 

 

القارئ: وكل تدليس مبا خيتلف به الثمن يثبت خيار الرد قياساً على التصرية كتجعيد شعر اجلارية 
 وتسويده وحتمري وجهها.

ر مرغوب فيه وليست كذلك كما ذكر املؤلف رمحه الشيخ: التدليس ضابطه أن يظهر السلعة مبظه
اجلارية( واجلارية يعين األنثى جيعده يعين جيعله جعدًا بدل أن يكون سبطاً والفرق  هللا )كتجعيد شعر

بينهما ظاهر اجلعد يكون قوايً ويكون معكرشاً وهو مرغوب عند بعض الناس والسبط أيضاً مرغوب 
تسويده بعد أن كان أبيضاً وتبيضه بعد أن كان أسوداً لكن عند بعض الناس لكن الغالب األول ف

ال ُيكن ولكن أمل تعلموا أن النساء اآلن بدأان خيرتن اللون األبيض على اللون األسود  العكس



سبحان هللا انقالب خيرتن اللون األبيض على اللون األسود فهن يسألن دائماً عن صبغه ابلبياض 
 يكون أشهب.ليس بياضاً انصعاً كالثوب بل 

 ي.القارئ: ومجع املاء على الرحى وقت عرضها على املشرت 
الشيخ: كانوا يف السابق أيخذون من النهر ساقية ويضعون عليها الرحى وابندفاع املاء تتحرك البكرة 

وإذا حتركت بسرعة أخرجت ماء أكثر فيأيت البائع مثالً عند العرض ويسد اجلدول أو الساقية اليت 
لبكرة ويزداد حركة املاء هر فإذا أراد عرضها فتح السد فانطلق املاء بقوة فتزداد حركة اأخذها من الن

 فهذا تدليس ألنه لو رجعنا إىل أصلها ما كانت هبذه القوة.
القارئ: فإن حصل ذلك بغري قصد كاجتماع اللنب يف الضرع بغري تصرية وامحرار وجه اجلارية خلجل 

ثبت لدفع الضرر عن املشرتي فلم خيتلف ابلقصد وعدمه كالعيب  أو تعب فهو كالتدليس ألن اخليار
ن رضي املشرتي ابملدلس فال أرش له ألن النيب صلى هللا عليه وسلم خري بني إمساك املصراة بغري وإ

 شيء وردها مع التمر.

(4/337) 

 

الشيخ: وقيل بل له األرش يف الفرق بني قيمتها مدلسة وقيمتها غري مدلسة ولكن األصوب أنه ال 
لى آله وسلم قال )من غش فليس لى هللا عليه وعخيري فيقال إما أن تردها وإما أن تبقيها ألن النيب ص

منا( فيقال للمغشوش وهو املدلس عليه يقال له إما أن متسكها بدون عوض وإما أن تردها كما أن 
 املعيب أيضاً 

 
سيأتينا إن شاء هللا تعاىل أن بعض أهل العلم يقول ال أرش له فال أرش ملن وجد الشيء معيباً فيقال 

ن األرش عوض عن اجلزء الفائت وهذا حيتاج إيل رضا من وإما أن ترده أل إما أن متسكه معيباً 
 الطرفني.

 
 فصل

القارئ: وإن دلس مبا الخيتلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فال خيار للمشرتي ألنه ال ضرر يف 
 ذلك.

 تدليساً.الشيخ: قوله تسبيطه هذا ما مل يكن رغبة الناس يف السبط فإن كان الرغبة يف السبط صار 



 : وإن علف شاة فظنها املشرتي حامال أو سود أانمل العبد ليظنه كاتباً أو حداداً.القارئ
الشيخ: تسويد األانمل ليظن أنه كاتب هذا مما خيتلف به الوقت فاآلن اإلنسان يكتب وال يكون يف 

 أانمله شيء من احلرب فهم ُيثلون حسب وقتهم رمحهم هللا.
ة فظنها كثرية اللنب فال خيار له ألن ذلك ال ينحصر فيما عظيمة الضرع خلقالقارئ: أو كانت الشاة 

 ظنه املشرتي فإن سواد األانمل قد يكون لولع أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه يف ذلك.
الشيخ: فإن سواد األانمل قد يكون لولع ومعىن الولع يعين توليع النار وهلذا يقول إن هذا رمبا يكون 

 كونه كاتباً.وليع النار ال للغري مالكه لت
 القارئ: وانتفاخ البطن قد يكون لألكل فظن املشرتي غري ذلك طمعاً ال يثبت له خياراً.

 
 ابب الرد ابلعيب

القارئ: من علم بسلعته عيباً مل حيل له بيعها حىت يبينه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )املسلم أخو 
 بينه له( رواه ابن ماجة. عاً فيه عيب إالاملسلم ال حيل ملسلم ابع من أخيه بي

(4/338) 

 

الشيخ: ال شك أنه ال جيوز لإلنسان إذا علم عيباً يف السلعة إال أن يبينها وما يفعله بعض الناس اآلن 
امليكرفون كما يقولون جتده يبيعها وهو يعلم أن هبا عيباً ويقول للمشرتي أبيع يف بيع السيارات حتت 
ت من أجل إذا وجد هبا عيباً يقول أنت صابر به وهذا ال يربئه عند هللا عز عليك طارات العجال

 وجل وهلذا كان القول الراجح يف مسألة البيع بشرط الرباءة أنه إذا كان البائع عاملاً ابلعيب فإنه ال
ا وهو ال يربأ وإن كان غري عامل فإنه يربأ كرجل اشرتى سيارة ومل تبقى عنده إال يوماً أو يومني مث ابعه

يدري هل فيها عيب فقال للمشرتي أان أبيع عليك إطار العجالت أو الكبوت كما يقولون أو اهليكل 
م فإنه ال يربأ بذلك هذا هو وصرب فإنه ال يرجع إذا وجد عيب ألنه أبرأ البائع أما إذا كان البائع يعل

 الراجح يف هذه املسألة وعدم البيان
 

ديث الذي ذكره املؤلف رمحه هللا ومنها قول الرسول عليه الصالة حرام ألدلة كثرية منها هذا احل
والسالم حمذراً )إن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما( ومنها قوله عليه الصالة والسالم )املؤمن أخو 

 ة يف هذا كثرية.املؤمن( واألدل



املصراة مع هنيه القارئ: فإن ابع ومل يبني فالبيع صحيح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم صحح بيع 
 عنه وحكي عن أيب بكر أن البيع ابطل لظاهر النهي.

 الشيخ: والصواب أن البيع صحيح لكن للمشرتي اخليار.
فال خيار له ألنه بذل الثمن فيه راضياً به القارئ: ومن أشرتى معيباً أو مصراة أو مدلساً يعلم حاله 

 رده وأخذ الثمن ألنه بذل الثمن ليسلم له مبيع عوضا فأشبه ماال عيب فيه وإن مل يعلم فله اخليار بني
سليم ومل يسلم له فثبت له الرجوع ابلثمن كما يف املصرا وبني إمساكه وأخذ أرشه ألن اجلزء ابلعيب 

يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف يف يده ومعىن األرش أن ينظر بني يقابله جزء من الثمن فإذا مل 
خذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر مثنه ألن ذلك قيمته سليماً ومعيبا فيؤ 

 هو املقابل للجزء الفائت.

(4/339) 

 

الشيخ: إذا اشرتى معيباً عاملاً بعيبه فال خيار له وإذا اشرتى معيباً غري عامل بعيبه فإن له اخليار بني أن 
له األرش األرش قسط ما بني قيمته صحيحاً ه و يرده وأيخذ الثمن إن كان قد سلم الثمن وبني أن يبقي

ومعيباً فإذا كان قيمته صحيحاً مائة وقيمته معيباً مثانون فاألرش اخلمس فنقدره ابجلزء املشاع واملثال 
إذا اشرتاه مبائتني مث قوم وقيل قيمته سليماً مائة وقيمته معيباً مثانون فالفرق بني القيمتني اخلمس 

أي أربعني فهذا هو تقدير األرش أما الرد فظاهر فإن املشرتي ُيلك الرد مس فنضع من املائتني اخل
ألنه اشرتاه سليماً فبان معيباً وهو مل يرض به وأما األرش فعلل املؤلف هذا أبن الثمن يف مقابلة املبيع 

در بق سليماً فكل قرش منه يقابل جزءًا من هذا املبيع فإذا فمقد جزٌء ابلعيب لزم أن ينزل من الثمن
ولكن الراجح قول شيخ اإلسالم رمحه هللا وهو أن خيري املشرتي بني الرد أو اإلمساك جماانً وأما 

األرش فيقول إن األرش هذا عقد جديد ال ُيكن أن جيرب البائع لكن لو فرضنا أن البائع مدلس فهنا 
الرجل سليم صادق النية  أن يتوجه القول إبلزامه ابألرش إذا اختاره املشرتي تنكيالً له أما إذا علمنا

وتبني العيب فكيف نلزمه ابألرش هو يقول أان إمنا بعت السلعة هذه إن جاءت ابلثمن هذا وال ردها 
عليَّ فكيف نلزمه فالقول الراجح إذًا أن املشرتي خيري بني الرد وأخذ الثمن كاماًل واإلمساك بال أرش 

ائع مدلس فحينئذ نعامله ابألغلظ واألشد ونقول البألن األرش معاوضة يف الواقع إال إذا علمنا أن 
 اخليار للمشرتي إن شاء أمسكها ابألرش وإن شاء ردها.



 
 فصل

(4/340) 

 

القارئ: فإن منا املبيع املعيب مناء متصاًل كالسمن والكرب والتعلم واحلمل والثمرة قبل الظهور وأراد 
زئه رده دوهنا فإن كانت منفصلة كالكسب لم جيالرد رده بزايدته ألهنا ال تنفرد عن األصل يف امللك ف

واللنب وما يوهب له والولد املنفصل والثمرة الظاهرة رد األصل وأمسك النماء وعنه ليس له رده دون 
منائه واألول املذهب ملا روت عائشة أن رجالً أبتاع غالما فاستغله ما شاء هللا مث وجد به عيباً فرده 

مي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )اخلراج ابلضمان( رواه أبو ل غالفقال اي رسول هللا إنه استغ
 داود.

(4/341) 

 

الشيخ: اآلن هذا املعيب منى وأراد املشرتي رده فهل له حق يف هذا النماء نقول يف هذا تفصيل إذا  
اًل فالنماء له عوضاً وإذا كان منفص كان النماء متصاًل فليس له احلق يرده بنمائه وال أيخذ عن النماء

ويرده بدون بدون النماء مثال األول السمن اشرتى شاة هزيلة مث منت عنده ومسنت مث تبني هبا عيب 
وأراد ردها اشرتاها هزيلة مبائة واآلن تساوي مائتني وأراد الرد نقول ردها والنماء الذي حصل هل 

يح أنه يعوض عنه ألن هذا يعوض ألنه متصل والصحيعوض عنها أو ال يعوض يقول املؤلف أنه ال 
النماء حصل بفعل املشرتي على وجه صحيح ألن هذا ملكه والنماء أيضاً ملكه فيكون له وحينئذ 
نقول إذا رددت قـمّوم هذا املبيع هزياًل وقوم مسيناً والفرق بني القيمتني يسلمه البائع للمشرتي ألن 

ابملاء حيوطها عن الربد وعن احلر فهو قد  هو أييت ابلعلف وأييتالنماء املتصل حصل بفعل املشرتي ف
تعب عليها وهذا النماء من فعله فالصواب أن النماء املتصل كالنماء املنفصل وهذا اختيار شيخ 

اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وهو احلق وال فرق يف الواقع وكذلك أيضاً التعلم اشرتى عبداً فعلمه وبعد 
فأمسك وعلى شيخ اإلسالم ليس لك أرش وإن شئت رده ولك  يه عيباً نقول إن شئتتعليمه وجد ف

النماء وهو فرق ما بني قيمته متعلماً وقيمته أمياً أما احلمل والثمرة قبل الظهور واضح احلمل يعين أنه 
هلا  اشرتى جارية وزوجها عبداً ومحلت فاحلمل الذي يف بطنها مملوك اآلن عبد فهو قبل الظهر اتبٌع 



به املشرتي إال على القول الراجح أنه يرجع به فإن خاف املشرتي أال يعوض عن كالسمن فال يرجع 
هذه الزايدة يعين مثاًل خاف أنه لو رفع األمر إىل قاضي يرى أن الزايدة املتصلة تتبع أصلها وليس هلا 

ش ل أبقه عندك وخذ األر قيمة فاحليلة سهلة بدل أن يردها أيخذ ابألرش على القول جبواز األرش نقو 
وهو فرق ما بني قيمة هذا املعيب سليماً وقيمته معيباً أما إذا كانت منفصلة يقول املؤلف )كالكسب 

 واللنب وما يوهب له( يعين للعبد إذا وهب له شيء مث يقول

(4/342) 

 

)والولد املنفصل والثمرة الظاهرة رد األصل وأمسك النماء( مثاله اشرتى شاة حائاًل مث محلت وبعد 
لعيب نعم ُيكن قد يكون عيباً لم أن فيها عيباً وال تستكثر تقول كل هذه املدة ما علم ابوضعها ع

خفياً ال يعلم به إال بعد مدة فردها املشرتي فالولد يكون للمشرتي ألن هذا مناء منفصل فهو له 
د به وكذلك لو كسب العبد مثاًل اشرتى عبدًا ماهرًا جيداً يف التجارة فكسب أكثر من مثنه مث وج

 عيباً فرده فالكسب الذي حصل
 

للبعد ألن ما يوهب للعبد فهو لسيده فيكون املوهوب للعبد ملكاً  للمشرتي أو وهبه له أي
للمشرتي قال املؤلف )وعنه ليس له رده دون منائه( يعين املتصل واملنفصل وهذا خالف القول 

كله للمشرتي واملذهب التفصيل بني   الصحيح متاماً ألن القول الصحيح النماء كله املتصل واملنفصل
ل واملتصل للبائع واملنفصل للمشرتي هذا يقول ليس له رده لنمائه ال املتصل النماء املتصل واملنفص

وال املنفصل لكن هذه رواية ضعيفة وهلذا ردها وقال األول املذهب وذكر احلديث واحلديث رجل 
د به عيباً فرده فقال اي رسول هللا إنه استغل غالماً ابتاع غالماً فاستغله فاستغله ما شاء هللا مث وج

ل النيب صلى هللا عليه وسلم )اخلراج ابلضمان( اخلراج يعين الكسب والعطاء والرزق كما قال فقا
تعاىل )َأْم َتْسَأهلممْم َخْرجاً َفَخَراجم رَبَِّّك َخرْيٌ( والباء هنا للبدلية يعين أنه كما أنه مضمون عليه أي على 

أن ضمان هذا املبيع لو هلك على  رتي فخراجه له يعين كسبه ابلضمان الباء للبدلية يعين كمااملش
املشرتي ألنه ملكه فيكون خارجه له وهذه قاعدة أصلها النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أن 
أيضاً اخلراج ابلضمان يعين من عليه ضمان شيء فله كسبه وله منائه هذا معىن احلديث وهذا احلديث 

 يكوانن للمشرتي لعموم اخلراج ابلضمان. يدلنا على القول الراجح أن النماء املتصل كاملنفصل
 السائل: شخص ابع سلعة معيبة مث ندم على ذلك؟



(4/343) 

 

الشيخ: ابع سلعة معيبة مث ندم يعين ومل خيرب املشرتي فهذا أمره يسري إن كان يعلم املشرتي استحله 
إنه يقدر األرش وهو فرق ما بني قيمتها معيبة أو سليمة مث يتصدق به عن هذا وإن كان ال يعلمه ف

 الرجل اجملهول ويربأ بذلك.
هللا عز وجل وال يدري كم دخل عليه من السائل: رجل كان غشاش مدة كبرية وبعد ذلك اتب إىل 

 األموال فماذا يفعل؟
ضوع والذين ال يعرفهم يتصدق عنهم الشيخ: أما الذين يعرفهم فاألمر واضح يستحلهم وينتهي املو 

ابلفرق بني هذا املغشوش بني قيمته سليماً ومعيباً وإذا كان ال يدري فليتحرَّ بقدر املستطاع وال 
 سعها.يكلف هللا نفساً إال و 

 السائل: مل يتضح يل كالم شيخ اإلسالم يف رد األرش؟
ليم مث تبني أن بعض الصفحات فيها الشيخ: مثالً اشرتيت كتاابً من شخص بعشرة رايالت على أنه س

بياض فهذا عيب شيخ اإلسالم يقول إما أن ترد الكتاب وأتخذ الثمن أو تبقيه عندك وال أتخذ 
خذ األرش وحنن نقول القول ما قاله شيخ اإلسالم يف هذه املسألة  األرش هذا املعىن واملذهب يقول

 إال إذا علمنا أن البائع قد خدعه.
 

لولد إن كان آلدمية مل ُيلك ردها دونه ألن فيه تفريق بينهما وذكر الشريف أن له القارئ: إال أن ا
مع ممكن أبخذ األرش ردها ألنه موضع حاجة أشبه من ولدت حراً فباعها دونه واألول أوىل ألن اجل

 أو ردمها معها.
ا ألن هذا الشيخ: استثىن املؤلف الولد إذا كان من آدمية يعين فال ُيكن أن يردها ويبقي ولده

يستلزم التفريق بني الوالدة وولدها وهو حرام فماذا يصنع يقول املؤلف إما أن أيخذ األرش يعين 
حينئذ أنه مثل تعذر الرد ألنه إذا تعذر الرد تعني  يدفع األرش للبائع وتبقى عنده األم والولد ويقال

وإما أن يردها مع ولدها إذا   األرش فيقال هذا تعذر الرد أي رد األم وحدها فيأخذ األرش ويبقيها
 كان ُيكن أن ترد مع الولد حبيث يكون الولد مملوكاً وأيخذ مثن الولد من البائع.

(4/344) 

 



القارئ: فإن كان املبيع حامال فولدت عند املشرتي مث ردها رد الولد معها ألنه من مجلة املبيع 
 والوالدة مناء متصل.

راء وهي حامل مث ولدت فاحلمل يرد معها ألن مل حني الشالشيخ: هذا واضح يعين لو كانت احلا
 العقد وقع عليها وهي حامل فشمل األم وما يف بطنها فإذا ردها فالبد أن يرد الولد معها.

 
 فصل

القارئ: وإن تعيب املعيب عند املشرتي ففيه روايتان إحدامها له أرش العيب وليس له رده ألن يف 
ة يرده وأرش العيب احلادث عنده وأيخذ الثمن ألن النيب رر والثانيرده ضررا فال يزال الضرر ابلض

صلى هللا عليه وسلم أمر برد املصراة بعد أخذ لبنها ورد عوضه وألن جواز الرد كان اثبتا فال يزول 
 إال بدليل وال نص يف منع الرد وال قياس فيبقى حباله.
يزول إال بدليل واملسألة هي إذا  بدليل فال الشيخ: هذه القاعدة تذكران فيما سبق أن ما كان اثبتاً 

اشرتى معيباً مث تعيب عنده فهل له أن يرده على البائع أو نقول ملا تعيب تعذر الرد؟ الصواب أن له 
 أن يرده لكن يرد النقص الذي حصل ابلعيب عنده ويسميه املؤلف أرش وهو نقص.

و غريه فاملنصوص أنه يرجع لف بفعله أالقارئ: فإن دلس البائع العيب فتعيب عند املشرتي أو ت
ابلثمن وال شيء عليه ألنه مغرور والقياس يقتضي التسوية بني املدلس وغريه ألن النيب صلى هللا عليه 

وسلم أوجب على مشرتي املصراة عوض لبنها مع التدليس وجعل اخلراج ابلضمان ومل يفرق بني 
 مدلس وغريه.

 
حيث الرتبية واملنع من الظلم أوىل بال شك ألننا إذا حلقيقة من الشيخ: املذهب األول واملذهب يف ا

قلنا هذا املدلس الظامل نعاقبه أبنه كلما حصل عند املشرتي فإنه عليه وال ضمان على املشرتي فهذا 
 جيد حىت يردع الناس عن التهاون يف كتم العيوب وغري ذلك.
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أو كاتبا فنسي عند املشرتي يرده ابلعيب وال شيء معه  القارئ: وعن أمحد أن املبيع إذا كان صانعا
بة متقومة تضمن يف الغصب وهذا حيتمل أن يكون فيمن دلس العيب دون غريه ألن الصناعة والكتا

 وعلله القاضي أنه ليس بنقص يف العيب وُيكن تذكره فيعود.



آخر ألن اخلراج الشيخ: وعلى كل احلال املذهب أوجه من وجه والقول الثاين أوجه من وجه 
ابلضمان ومعلوم أن املبيع قبل رده ابلعيب من ضمان املشرتي لكن املذهب أرجح حىت يسد الباب 

ويقال إن املشرتي لو علم ابلعيب ما أبقاه على ملكه فال ينايف احلديث )اخلراج  ابب التدليس
 ابلضمان(.

 
 فصل

فهو كالعيب احلادث يف يده وإن كان  القارئ: وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل يف ضمان املشرتي
 مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القدمي ألن من ضمن مجلة املبيع ضمن أجزائه

: بعض املبيعات يكون ضماهنا على البائع حىت يقبضها املشرتي فإذا تعيبت فيما بني العقد الشيخ
املشرتي من حني العقد فما وبني القبض فهو كالعيب القدمي وإذا كان الشيء مما يدخل يف ضمان 

تعيب من حني العقد فهو على مشرتى هذا معىن العبارة مثال ذلك إذا اشرتى طعماً مائة صاع مث 
عيب قبل أن يقبضه فضمانه على البائع فيكون كالعيب القدمي يعين للمشرتي اخليار ولو أشرتى شيئاً ت

 معني ال حيتاج كيل فتعيب فهو على املشرتي.
 

 فصل
وإن وطيء املشرتي األمة ففيه روايتان أحدمها ليس له ردها وله األرش ألن الوطء جيري  القارئ:

عقوبة والثانية له ردها إن كانت ثيبا وال شيء معها ألنه معىن ال جمرى اجلناية ال خيلو من عقر أو 
عيبها ينقص عينها وال قيمتها وال يتضمن الرضاء ابلعيب فأشبه االستخدام وإن كانت بكرا فهو كت

 عنده فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده.
لنظر هل يضمن نقصها بزوال بكارهتا الشيخ: والصحيح أنه له اخليار مادام مل يعلم فله اخليار ويبقى ا

 نقول إن كان البائع مدلساً فإنه ال يضمن وإن كان غري مدلس فإنه يضمن أي املشرتي.
 

 فصل

(4/346) 

 



م ابلعيب حىت هلك املبيع بقتل أو غريه أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو ابعه أو وهبه القارئ: فإن مل يعل
فال أرش له لرضاه به معيبا ذكره فله األرش ألنه تعذر عليه الرد وإن فعل ذلك مع علمه ابلعيب 

القاضي وقال أبو اخلطاب يف املبيع واهلبة رواية أخرى له األرش ومل يعترب علمه وهو قياس املذهب 
ألننا جوزان له إمساكه ابألرش وتصرفه فيه كإمساكه وإن ابعه قبل العلم مث رجع إليه ببيع أو غريه فله 

 من ملكه وبرجوعه إليه عاد اإلمكان.رده أو أرشه ألن ذلك أمتنع عليه خلروجه 
 

 السائل: قوله يف الوطء ال خيلو من عقر أو عقوبة ما معناه؟
اها لكن عقوبة معروف أن الوطء يوجب العقوبة إذا كان بغري الشيخ: كلمة عقر ال أدري وما معن

 حالل أما من عقر فال يظهر.
 

 فصل
أرش ما ابع فينبين على ما قلنا يف بيع اجلميع  القارئ: وإن ابع بضعه أو وهبه فله أرش الباقي فأما

كن واألخرى ال ويف جواز رد الباقي حبصته من الثمن روايتان إحدامها جيوز ذكره اخلرقي ألن رده مم
 جيوز ألن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم جيز كما لو كان املبيع عينني ينقصهما التفريق.
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الشيخ: الصواب إذا رضي هبذا فال أبس إذا رضي البائع أبن يرد عليه ما بقي من املبيع فال حرج أما 
ع أو حنو ذلك أقول فإن علم أن فيه أو بي إلزامه فال يلزم ألنه تفرقت الصفقة عليه بتلف بعض املبيع

عيباً فباع بعضه مع علمه ابلعيب فهذا ليس له اخليار ألن بيعه إايه رضا وأما إذا مل يعلم إال بعد أن 
ابع فنقول يف جواز رد الباقي حبصته من الثمن روايتان إحدامها املنع والثانية اجلواز والصواب أنه 

رجل اشرتى طعاماً وابع نصفه مث علم أن فيه عيباً ومن املعلوم ل هذا جائز إذا رضي البائع بذلك مثا
أن ما ابعه ال ُيكن رده لكن الثاين هل يرده أو ال املؤلف ذكر يف ذلك روايتني رواية أنه جيوز أن يرده 

بقسطه من الثمن وراوية أخرى ال جيوز وتعليل الرواية األخرى اليت فيها عدم اجلواز أن يف ذلك 
قة على البائع وهذا ضرر عليه فأقول إذا رضي البائع بذلك فال مانع فإذا قال الذي  للصفتبعيضاً 

 بيع يقدر أبرشه وهذا رده علي وأعطيك قسطه من الثمن.
 



القارئ: ولو اشرتى شيئني فوجد أبحدمها عيبا فله ردمها معاً أو إمساكهما وأخذ األرش فإن أراد رد 
وان مما ينقصهما التفريق كمصراعي ابب وزوجي خف أو ممن ال أن يك املعيب وحده ففيه الروايتان إال

حيل التفريق بينهما كاألخوين فليس له إال ردمها أو إمساكهما مع األرش ألن يف ردمها تفريقاً حمرما أو 
 ضررًا ابلبائع لنقصان قيمة املردود ابلتفريق.
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اًل اشرتى سيارتني فوجد يف إحدامها عيباً يقول الشيخ: إذا اشرتى شيئني فوجد أبحدمها عيباً مث
ع أان ال أقبل إال السيارة اليت فيها املؤلف رمحه هللا له ردمها مجيعاً ألن الصفقة واحدة فلو قال البائ

عيب فما جوابنا له نقول الصفقة واحدة والرجل أشرتى السيارتني يريدمها مجيعاً فله أن يردمها مجيعاً 
وأخذ األرش( وهذا مبين على القاعدة عند الفقهاء أن من أطلع على العيب فهو  قوله )أو إمساكهما

اد رد املعيب وحده ففيه الروايتان أي الروايتان اللتان سبقتا ابخليار بني الرد أو أخذ األرش فإن أر 
ن أن وقلنا إنه إذا رضي البائع بذلك فال أبس قوله )إال أن يكوان مما ينقصهما التفريق( فهذا ال ُيك

 يرد أحدمها )كمصراعي الباب وزوجي خف( يعين إنسان اشرتى ابابً له مصراعان أتعرفوا املصارع.
 ول فتح الباب على مصراعيه يعين ما بني ....السائل: عندما يق
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الشيخ: هو شق الباب يعين ابب مكون من شقني فوجد أبحد الشقني عيباً فأراد أن يرده فقال البائع 
إال أن يكوان مما ينقصهما التفريق  ن ترده يقبل قول البائع ألن يف ذلك ضرراً عليه وهلذا قال )ال ُيك

كمصراعي ابب( قوله )زوجي خف( الرجالن حيتجان إىل خفني اشرتى خفني ليلبسهما فوجد يف أحد 
أو أتخذ اخلفني عيباً فهل يرده وحده؟ ال ألن يف ذلك ضررًا على البائع فنقول إما أن ترد اجلميع 

ريد أن يرد الثانية قلنا ولو كان كذلك ألن األرش لو قال املشرتي أنه ليس له إال رجل واحدة وي
الضرر ابقي على البائع كذلك أيضاً إذا كان ممن ال حيمل التفريق بينهما )كاألخوين( فليس هلما 

يفرق بينهما فوجد يف  ردمها وكيف األخوين مثل اشرتى رقيقني أخوين والرقيقان األخوان ال ُيكن أن
خر نقول ال إما أن ترد اجلميع وإما أن تبقي اجلميع ولك األرش أحدمها عيباً فأراد أن يرده ويبقي اآل

ملاذا؟ ألنه قد يكون البائع ال يتضرر هبذا لكن التفريق بينهما شرعاً ال جيوز وهنا حيتاج أن نعرف من 



يقول العلماء كل من حرم التناكح بينهما بنسب الذي حيرم التفريق بينهما شرعاً من اململوكني 
ما حرام، مثل أخوان حيرم التفريق بينهما ولو كاان ابنا عم ال حيرم التفريق ألنه ال حيرم فالتفريق بينه

التناكح بينهما ولو كاان أخوان من الرضاع فإنه ال حيرم التفريق فنحن قيدان أن يكون ذلك بنسب 
 ب جيوز التفريق ألن التحرمي بينهما ابملصاهرة ال ابلنسب.ولوكاان بنت الزوج وزوجة األ

 
القارئ: وإن تلف أحد املبيعني ووجد ابآلخر عيبا فعلى الروايتني وإن اختلفا يف قيمة التالف فالقول 

 قول املشرتي ألنه كالغارم فهو كاملستعري والغاصب.
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( مثل إذا قال البائع قيمة التالف ألف وقال الشيخ: قوله رمحه هللا )إن اختلفا يف قيمة التالف
وهي دعواه زايدة القيمة املشرتي قيمته مثامنائة فعندان اآلن مدعي ومدعى عليه البائع مدعي 

واملشرتي مقر ابلقيمة اليت أقر هبا فيدخل هذا يف قوله صلى هللا عليه وسلم )البينة على املدعي 
رمحهم هللا من هذا احلديث قاعدة أن كل غارم فالقول قوله  واليمني على من أنكر( وهلذا أخذ العلماء

فنقول القول املشرتي ألن ما زاد على قوله  فعلى هذا إذا اختلفا يف قيمة التالف فالغارم املشرتي
دعوى من البائع والنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول )البينة على املدعي واليمني على من 

 أنكر(.
ان معيبني ابقيني فأراد رد أحدمها وحده فهي كاليت قبلها وقال القاضي ليس له رد القارئ: وإن كا

لو كان املبيع عيناً واحدة فأراد رد بعضها مل ُيلك ذلك وجهاً واحدًا أحدمها ألنه أمكنه ردمها معا و 
 ألن فيه تشقيص املبيع على البائع وإحلاق لضرر الشركة به.

 
 فصل

يئا فوجداه معيبا فرضيه أحدمها ففيها روايتان إحدامها لآلخر رد نصيبه القارئ: وإن اشرتى اثنان ش
كما لو أنفرد واألخرى ليس له رده ألن املبيع خرج عن   ألنه مجيع ما ملكه ابلعقد فملك رده بذلك

 ملك البائع كامال فلم ُيلك املشرتي رده مشقصا كما لو اشرتى العني كلها مث رد بعضها.
ه رده ألنه حق للمشرتي لكن إذا علم البائع أهنما شركيان أما إذا ظنه لواحد الشيخ: الصحيح أنه ل

ن البائع مل يعلم لكن إذا علم أن هاذين املشرتيني شريكان فوجد فهنا قد يقال أنه ال جيوز له رده أل



 يف املبيع عيب فإن ألحدمها أن يرد نصيبه.
سقط رد اآلخر ألن العقد عليها واحد  القارئ: ولو ورث اثنان خيار عيب يف سلعة فرضي أحدمها

فله رد نصيب أحدمها  خبالف شراء االثنني فإنه عقدان وإن اشرتى واحد من أثنني شيئا فوجده معيبا
 عليه منفردا ألنه يرد عليه مجيع ما ابعه.

 
 فصل
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وج فال خيار له القارئ: ومن اشرتى معيباً فزال عيبه قبل رده مثل أن يشرتي أمة مزوجة فطلقها الز 
 خيار له وإن قال البائع أان نص عليه أمحد ألن الضرر زال ولو اشرتى مصراة فصار لبنها عادة فال

أزيل العيب مثل أن يشرتي أرضاً فيها حجارة تضرها فقال البائع أن أقلعها يف مدة ال أجرة هلا أو 
 ر يزول من غري ضرر.أشرتى أرضاً فيها بذر للبائع فقال أان أحوله سقط الرد ألن الضر 

 فيها احلجارة إذا قال البائع الشيخ: وهذا صحيح لكن بشرط أال يفوت غرض املشرتي فاألرض اليت
أان أزيلها فهنا قد يتأخر ذلك وحيلق املشرتي ضرر فإذا مل يكن ضرر فإنه ال رد له لكن لو بقي بعد 

 إزالة األحجار آاثر تضر ابألرض فله الفسخ.
 أمة مزوجة فطلقها الزوج فإن املشرتي رمبا يتضرر ألنه البد أن يستربئها؟السائل: لو اشرتى 

إذا أراد إنسان أن يبيع أمة البد أن يستربئها قبل ولكن لو فرض أنه ما استربئها وقال الشيخ: 
 املشرتي هو الذي جيب عليه االسترباء فهذا ال شك أنه ضرر على املشرتي فله اخليار.

 
 فصل

ضي ما يدل على أن يف خيار العيب روايتني إحدامها هو على الرتاخي ألنه خيار القارئ: ذكر القا
الضرر املتحقق فكان على الرتاخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما مل يوجد منه ما  لدفع

يدل على الرضى من التصرف على ما ذكران يف ابب اخليار والثانية هو على الفور ألنه خيار ثبت 
 دفع الضرر عن املال فأشبه خيار الشفعة ولو حلب لبنها احلادث أو ركبها لريدها أوابلشرع ل

 ليختربها مل يكن رضى ألنه حق له إىل أن يرد فلم ُينع منه.
الشيخ: الصحيح أنه يرجع يف هذا إىل العرف إذا أخر الرد أو املطالبة ابألرش مدة تدل عرفاً على أنه 



ه اخليار فاألصل بقاء اخليار ولكن إذا أخرها مثاًل عشرة أايم بعد أن راضي فإنه يسقط اخليار وإال فل
جربة فإنه يسقط خياره هذا هو العرف أما أن يبقى شهر أو شهرين وهو يقول العيب على علم ال للت

كَّن منه.  الرتاخي مىت شئت رددت فهذا ال ُيم
 

 فصل

(4/352) 

 

نه رفع عقد جعل إليه فلم يعترب ذلك فيه  القارئ: وله الرد من غري رضى صاحبه وال حضوره أل
 املعتقة للنكاح.كالطالق وجيوز من غري حكم حاكم ألنه جممع عليه فلم حيتج إىل حاكم كفسخ 

 
 فصل

القارئ: والعيوب هي النقائص املعدودة عيبا فما خفي منها رجع إىل أهل اخلربة به فمن العيوب يف 
لعمى والعور والعرج والعفل القرع والصمم واخلرس واألصبع اخللقة املرض واجلنون واجلذام والربص وا

جفان والبخر واخلصا والتخنيث وكونه الزائدة والناقصة واحلول واخلوص والسبل وهو زايدة يف األ
خنثى واحلمق البات والتزوج يف الرقيق فأما عدم اخلتان فليس بعيب يف الصغري ألنه مل يفت وقته وال 

ذلك عادهتم وهو عيب يف الكبري املولود يف اإلسالم ألن عادهتم اخلتان  يف الكبري اجمللوب ألن
ىل فعله كالسرقة واإلابق والبول يف الفراش فإن كانت من والكبري خياف عليه فأما العيوب املنسوبة إ

مميز جاوز العشر فهي عيب ألنه يذهب مبال سيده أو يفسد فراشه وليس عيباً يف الصغري ألنه ال 
بنيته أو عقله والزان عيب ألنه يوجب احلدود وكذلك شرب املسكر واحلمل عيب يف  يكون لضعف

يب يف غريها لعدم ذلك والثيوبة وكون األمة ال حتيض ليس بعيب األمة ألنه خياف منه عليها وليس بع
ألن اإلطالق ال يقتضي وجود ذلك وال عدمه وكذلك كوهنا حمرمة على املشرتي بنسب أو رضاع أو 

أو عدة ألن ما خيتص ابملشرتي ال ينقص مثنها وسائر ذلك يزول عن قرب ومعرفة الغناء إحرام 
عل ذلك ال العلم به والكفر وكونه ولد زان ليس بعيب ألن األصل واحلجامة ليس بعيب ألن النقص ف

يف الرقيق الكفر وال يقصد فيهم النسب وكون اجلارية ال حتسن الطبخ واخلبز ليس بعيب ألن هذه 
 عة فاجلهل به كاجلهل بسائر الصنائع.صنا

(4/353) 



 

الشيخ: هذا فيه مسائل حتتاج إىل مناقشة أواًل يقول )معرفة الغناء ليس بعيب( فيقال بل هو عيب 
هو أيضاً حرام من وجه آخر ألن اليت تعرف الغناء البد أن تعكف عليه وهذا يضر ابلسيد من وجه و 

كان هذا الرقيق حجاماً فإن ذلك ليس بعيب ألن األرقاء ال   فال شك أنه عيب، قوله )احلجامة( إذا
أينفون من كوهنم حجامني أما )الكفر( يقول املؤلف أنه ليس بعيب وهذا من الغرائب مثاًل اشرتى أمة 

 فإذا هي
 

لرقيق الكفر وهذا ممسلَّم فيما لو كان الرقيق من سيب كافرة يقول املؤلف ليس بعيب ألن األصل يف ا
ان يف القتال يف سبيل هللا فسبوا نساًء وصار سهم هذا الرجل كافرًا فهنا قد نقول إن األصل يعين إنس

الكفر ألهنم مل يسبوا إال اآلن أما رقيق مازال يف دار اإلسالم نقول األصل فيه الكفر فالصواب أن 
له )كون ك من اإلضرار ابلسيد واإلضرار أبهله وأوالده وما أشبه ذلك وقو الكفر عيب ملا يف ذل

اجلارية ال حتسن الطبخ واخلبز ليس بعيب( هذا أيضاً فيه نظر ألن مثل الطبخ واخلبز ال جيهله أحد 
فاألصل يف اجلارية أن تكون عارفة ابلطبخ واخلبز وشغل البيت هذا هو األصل فإذا كانت ال تعرف 

عيب بال شك لسيد اطبخي فال تعرف أن تطبخ أو اخبزي وال تعرف أن ختبز فهذا يقول هلا ا
والصواب أن العيب كل ما ينقص قيمة املبيع عادة هذا هو الضابط ويرجع يف ذلك إىل أهل اخلربة  

 كما قاله املؤلف.
 السائل: قول املؤلف يف الصغري )ألنه ال يكون لضعف بينته أو عقله( ما معناه؟

كبريًا فلو كان كبريًا وصار   ين ألن هذا ال يكون لضعف بنيته لو كان كبرياً وال علقه لو كانالشيخ: يع
يبول يف الفراش قلنا هذا عيب ملاذا؟ ألن البنية ما تقتضي أن يبول يف الفراش وكذلك العقل لكن 

 الصغري يبول يف الفراش.
 

 فصل
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القارئ: وإن شرط يف املبيع صفة مقصودة مثل أن شرط األمة بكرا أو جعدة أو العبد كتااب أو ذا 
أو الشاة لبوان فبان خالف  أو خصياً أو مسلما أو الدابة مهالجة أو الفهد صيوداً  صناعة أو فحال



ذلك فله الرد ألنه مل يمسلَّم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيباً وإن شرط األمة 
ذلك سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عاملة فال خيار له ألهنا زايدة وإن شرطها ثيباً فبانت بكرا فك

 عن البكر. وحيتمل أن له اخليار ألنه قد يشرتط الثيوبة لعجزه
الشيخ: هذه شروط يف الصفات اليت البد من حتققها عند الشرط قال املؤلف )إن شرط صفة 

مقصودة مثل أن شرط األمة بكرًا( هذه صفة مقصودة فوجدها ثيباً أو جعدة فوجدها سبطة الرأس أو 
الً وذلك ده خبالف ذلك أو فحاًل فوجده خصياً أو خصياً فوجده فحالعبد كاتباً أو ذا صنعة فوج

ألن كل إنسان له غرض قد يشرتط أن يكون العبد فحاًل من أجل أن يزوجه أمة عنده وينتج من 
ذلك أوالد أرقاء وقد يشرتط أن يكون خصياً ليأمنه على أهله قوله )أو الدابة مهالجة( يعين سريعة 

اليت تمعلَّم الصيد  خبالف ذلك قوله )أو الفهد صيوداً( الفهد من األشياء  السري سهلة السري فبانت
كالصقر والكلب وما أشبه ذلك فاشرتط يف الفهد أن يكون صيودًا ولكنه مل يكن كذلك فله اخليار 

 وقوله )أو الشاة لبوانً( يعين كثرية اللنب وهل يصح مقدرًا مبعىن أن يقول إهنا حتلب صاعاً أو مدًا أو ما
 أشبه ذلك؟ جرت عادة الناس عندان

 
البقرة حلوب حتلب يف الوجبة صاعاً يعين يف أربعة وعشرين ساعة أو أقل أو أنه يصح فيقول هذه 

 أكثر لكن الفقهاء رمحهم هللا ال يرون التقدير ألنه قد ال يتمكن منه وإمنا يكتفون بكوهنا لبوانً.

(4/355) 

 

مة ففيه وجهان أحدمها ال خيار له ألهنا زايدة والثاين له اخليار القارئ: وإن شرطها كفارة فبانت مسل
ا حاماًل صح وقال القاضي ألنه يتعلق به غرض صحيح وهو صالحها للمسلم والكافر وإن شرطه

قياس املذهب أنه ال يصح ألن احلمل ال احلكم له والصحيح األول ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 
يف بطون أوالدها وألن احلمل يثبت الرد يف املعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة  حكم يف الدية أبربعني خلفة

 وُينع كون الدم فيه حيضا والطالق فيه بدعة.
 الصحيح ما ذكره املوفق رمحه هللا. الشيخ:

القارئ: وجيوز الفطر يف رمضان للخوف عليه وُينع إقامة احلد والقصاص وإن شرط يف الطري مصوِّت 
ه يصيح يف وقت من ليل صح ألن ذلك عادة له فجرى جمرى الصيد يف الفهد وقال أو يف الديك أن

 بعض أصحابنا ال يصح ألنه جيوز أن يوجد وأن ال يوجد.



الشيخ: هذه املسألة إذا اشرتط يف الديك أنه يصيح يف وقت معني فهل يصح هذا الشرط أو ال 
أنه ال يصح ألنه ال ُيكن إستداركه  يصح؟ فيه قوالن القول األول أنه يصح ألنه معتاد والثاين

واملسألة حمتملة إن نظران إىل إن األصل بقاء العادة على ما كانت قلنا الشرط صحيح والناس 
حيتاجون إىل هذا فيما سبق احتياجاً بيناً ألن الساعات قليلة وبعض الديكة يوقت توقيتاً اتماً عند 

لى هللا عليه وسلم يقوم يف الليل قالت )إذا صاح اآلذان يصيح وهلذا سئلت عائشة مىت كان النيب ص
ك رمبا ينام أو الديك( مما يدل أن بعض الديكة يكون هلا وقت حمدد لكن استدراكه مشكل ألن الدي

يكون مريضاً أو ما أشبه ذلك فاستدراكه صعب ولو قيل إنه يصح اشرتاط أن يكون مصوِّاتً وأن 
  ألن بعض الديكة يكون صوته مجياًل وبعضها ال.يكون صوته مجياًل لكان هذا الشرط صحيحاً 

 السائل: ما معىن أن استدراكه مشكل؟
ذن تلك الليلة قلنا خيصم عليك من الراتب ألنه لو كان الشيخ: معناه أنه ما ُيكن إذا مل الديك يؤ 

 مؤذن بشر استدركناه.

(4/356) 

 

فيه قصد صحيح ليبلغ األخبار القارئ: وإن شرط أن جييء من مسافة ذكرها صح ألن ذلك عادة و 
ناء يف األمة ويف فهو كالصيد يف الفهد وقال القاضي ال يصح ألنه تعذيب للحيوان وإن شرط الغ
 الكبش منطاح ويف الديك أنه مقاتل مل يصح ألنه منهي عنه فهو كالزان يف األمة.
 ابطل(.الشيخ: وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو 

 
 السائل: إذا شرط أن جييء من مسافة فهل هذا شرط صحيح؟

 ؤلف.الشيخ: نعم هذا الشرط صحيح كما قال امل
 

 فصل
القارئ: وإذا اشرتى ما مأكوله يف جوفه فوجده معيبا فله الرد وعنه ال شيء له ألنه ال تدليس من 

السالمة فإذا ابن معيباً ملك رده  البائع وال ُيكنه معرفة ابطنه واألول أصح ألن عقد البيع اقتضى 
 كالعبد.

شرتي أنه إن وجده معيباً فال رد له؟ الشيخ: إذا قلنا أبنه يصح فهل جيوز للبائع أن يشرتط على امل



اجلواب نعم يصح بشرط أال يكون مدلساً أي علم عيبه وكتمه مث شرطه على املشرتي فهذا ال يقبل 
يف البطيخ لكن إذا اشرتى بطيخة على أهنا انضجة وتبني أهنا مل  وهذا يقع كثريًا يف الرمان ويقع كثرياً 

شرط أهنا انضجة ولذلك يف مثاله احلبب بعضهم يشقه لكي تنضج فهل له الرد؟ اجلواب ال إال إذا 
 يتبني أن هذا النوع على هذا الوصف.

ابلثمن كله ألن القارئ: وإن كان مما ال قيمة له كبيض الدجاج واجلوز اخلرب والرمان الفاسد رجع 
قيمة   هذا ليس مبال فبيعه فاسد كاحلشرات وإن كان الفساد يف بعضه رجع بقسطه وإن مما ملكسوره

 كجوز اهلند وبيض النعام فقال اخلرقي يرجع ابلثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان املبيع ثوابً فقطعه.
لب فإذا قدران أن الرجل شق الشيخ: بيض النعام إذا كان فاسدًا يبقى أواين ألنه كبري وقوي ص

ش كسره فإن مل يكن البيضة واستخرج ما فيها فإذا هو فاسد فهنا يكون للقشر قيمة فريده ويرد أر 
 لكسره أرش فإنه يرده بدون أرش.

(4/357) 

 

القارئ: واختار القاضي أنه إن كان الكسر ال يزيد على ما حصل به استعالم املبيع رده وال شيء 
الرد كحلب لنب املصراة وإن  صل ضرورة استعالم املبيع والبائع سلطه عليه فلم ُينععليه ألن ذلك ح

 زاد على ذلك.
الشيخ: قول القاضي الصحيح يعين إذا كسر على قدر ما يعلم ما يف جوفه هل هو فاسد أو غري 

ا يف فاسد فليس عليه أرش وذلك ألن البائع سلطه عليه ومعلوم أنه ال ُيكنه الوصول إىل معرفة م
 بطنه إال هبذا الكسر فال شيء له.

 
 زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر املعيب الذي يعيب عنده.القارئ: وإن 

 
 فصل

القارئ: وإن اشرتى ثوابً ال ينتقصه نشره فنشره فله رده ابلعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز 
 اهلند.

إذا فلَّه رمبا يتمزق مث إذا فله وقد أعتيد عند الشيخ: معىن )نشره( يعين فلَّه هذا الثوب خفيف جدًا 
أن يكون غري مفلول فإنه سينقص ويقال هذا الثوب مستعمل مثاًل أما إذا كان ال ينقصه فال  بيعه



 يضر.
القارئ: وإن صبغ الثوب مث وجده معيباً فله األرش ال غري وعنه يرده ويكون شريكاً للبائع بقيمة 

ن الصبغ إجبار ه ابلصبغ واألول املذهب ألن إجبار البائع على بذل مثالصبغ وعنه يرده وأيخذ زايدت
َارًَة َعْن تـََراٍض مِّْنكمْم(.  على املعاوضة فلم جيز لقوله تعاىل )إِّالَّ َأْن َتكموَن جتِّ

 
 السائل: ما معىن اآلية؟

ض منكم فهذا الشيخ: املعىن أن هللا هنى أن أنكل أموالنا بيننا ابلباطل إال أن تكون جتارة عن ترا
يريد أمحر أو أسود مث وجد به عيباً فهنا هل نقول ليس لك الرجل اشرتى الثوب وصبغه إىل أمحر ألنه 

إال األرش ألنه تعذر الرد أو نقول لك الرد وتعطى قيمة الصبغ؟ هذا حمل اخلالف فمنهم من يقول 
نهم من قال له أن يرده ويعطى أنه ال ُيكن أن يرده ألنه صبغه وتعذر الرد بدون الصبغ فله األرش وم

 قيمة الصبغ.
 

 فصل
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القارئ: وإذا اشرتط البائع الرباءة من كل عيب مل يربأ ألن الرباءة مرفق يف البيع ال يثبت إال ابلشرط 
علم ابلبيع فكتمه ملا روي أن ابن عمر  فلم يثبت مع اجلهالة كاألجل وعنه يربأ إال أن يكون البائع

زيد بن اثبت بشرط الرباءة بثمامنائة درهم فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم  ابع عبدًا من
يقبل فرتافعا إىل عثمان فقال عثمان البن عمر أحتلف أنك مل تعلم هبذا العيب فقال ال فرده عليه 

رباءة اعا ويتخرج أن يربأ مطلقا بناًء على قوله يف صحة الوهذه القصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إمج
 من اجملهول وألنه إسقاط حق من جمهول ال تسليم فيه فصح كالعتاق
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الشيخ: هذه مسألة مهمة إذا اشرتط البائع الرباءة من كل عيب مثاًل قال بعتك هذا الكتاب وتربئين 
 لعيب اآلن جمهول فلم يعينه ملمن كل عيب فيه قال املشرتي اشرتيت فاملذهب ال يصح الرباءة ألن ا



يقل فيه بياض أو فيه تشقق أو فيه تشطيب وعبث فهو جمهول فال يربأ مثل ابع عليه السيارة بشرط 
أن يربئه من كل عيب فأبرئه املشرتي فال يصح ألن ذلك جمهول واملشرتي خماطر أيضاً ومعلوم أن 

خماطر فإن نها معيبة ألن كل واحد منهما الثمن يف هذه احلال سوف يكون بني مثن السلعة سليمة ومث
تبني سالمتها صار الغامن املشرتي وإن تبني عدم السالمة الغارم البائع وكل عقد يكون دائرًا بني غنم 
وغرم فإنه ميسر فال يصح ولكن الرواية الثانية عن أمحد اليت أختارها شيخ اإلسالم رمحه هللا أنه إذا  

ح ألنه إذا كان غري عامل فهو معذور ح الشرط وإن كان عاملاً مل يصكان البائع غري عامل ابلعيب ص
واحلاجة تدعو إىل هذا كثريًا قد تشرتي السيارة أنت وبعد يوم أو ثالثة تبيعها وأنت مل تدري ما فيها 

من العيوب فشرط الرباءة من العيب يف هذه احلال مصلحة ال شك مصلحة للجميع أما إذا كان 
 يربأ حىت لو أبرئه املشرتي من العيب فإن للمشرتي نه دلس على املشرتي فإن هذا الالبائع عاملاً ولك

حق الرجوع إذا علم ابلعيب وهذا اختيار شيخ اإلسالم رمحه هللا وهو املروي عن الصحابة فزيد بن 
يباً اثبت اشرتى من عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما اشرتى منه عبدًا بثمامنائة درهم فوجد فيه زيد ع

لكنه مل يقبل اضطر إىل التحاكم إىل عثمان بن عفان رضي هللا عنه فعرض فأراد رده إىل ابن عمر و 
عثمان احللف على ابن عمر ولكنه أىب أن حيلف تورعاً وإال فنعلم من حال ابن عمر وورعه رضي هللا 

رده عليه، قال املؤلف عنه أنه لو كان عاملاً ابلعيب ما أىب أن حيلف لكن تورعاً منه أىب أن حيلف ف
 )وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إمجاعاً( وأما قوله )يتخرج أن يربأ مطلقاً بناًء على رمحه هللا

 قوله( أي اإلمام أمحد )يف صحة الرباءة من اجملهول(
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هذا على القول الثاين عن اإلمام أمحد يف صحة الرباءة من اجملهول وهذا التخريج غري صحيح ألن 
أبرئين من الدين قال أنت ن على شخص غري معلوم فإذا قال املدين للدائن الرباءة من اجملهول دي

بريء فقلنا للدائن هل تعلم قدر الدين؟ قال ال أعلم لكن حىت لو كان مائة ألف أو مائة رايل فأان 
قد أبرئته فهذه املسألة ليس فيها معاوضة فاإلبراء من الدين ليس فيه معاوضة وأما مسألة العيب يف 

 منفهي معاوضة فالتخريج هنا غري صحيح فاإلبراء  املبيع
 

اجملهول جائز ألن احلاجة تدعو إليه وفيه خري يف الواقع ألن املربئ حمسن واملربأ حمسن إليه ليس فيه 
 معاوضة إطالقاً فيقاس هذا على هذا ليس بصحيح.



فأمجعوا على صحته القارئ: وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح ألن ابن عمر ابع بشرط الرباءة 
 روط الفاسدة.ويتخرج فساده بناًء على الش

الشيخ: لكن الصحيح أن البيع صحيح لكنه ال يربأ من العيب وعلى املذهب يقولون لو مت البيع مث 
قال البائع اي فالن أان أخشى أن جتد فيه عيباً فأبرئين فقال أبرئتك من العيوب فإن هذا صحيح 

متت املعاوضة أبرئه فكأنه إبراء العقد فكأنه إبراء من دين مبعىن أنه بعد أن  وذلك ألنه أبرئه بعد متام
من دين ولكن القول الراجح ما أنه مىت كان البائع عاملاً ابلعيب فإنه ال يربأ منه سواء أبرئه قبل العقد 

 أو مع العقد أو بعد العقد.
 

 ابب بيع
 املراحبة واملواضعة والتولية واإلقالة

ري ابلثمن يف الواقع يدخل يف التولية أو عليه رمحه هللا بيع التخبري ابلثمن لكن التخبالشيخ: بقي 
 املراحبة أواملواضعة.

القارئ: بيع املراحبة أن خيرب برأس ماله مث يبيع به وبربح فيقول رأس مايل فيه مائة بِّْعتمَكهم هبا وربحِّ 
ك هبا وربح درهٍم يف كل عشرة أو قال ده عشرة فهذا جائز غري مكروه ألن الثمن معلوم وإن قال بعت

 أو ده درازده. ايزده
 (.1الشيخ: الظاهر أهنا لغة فارسية تعين العشرة أثين عشر )

__________ 
 ( تنبيه )بعد أن سأل الشيخ أحد الطلبة الذين يعرفون اللغة الفارسية(.1)
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م فهي كاليت قبلها لكن كره أمحد ألن ابن القارئ: فهو صحيح أيضاً جائز غري مكروه ألن الثمن معلو 
 احلال. عمر وابن عباس كرهاه ألنه بيع األعاجم وألن الثمن قد ال يعلم يف

الشيخ: بيع املراحبة له صوراتن الصورة أن يقول اشرتيته مبائة وبيعتكه مبائة وعشرة أو مبائة وربح 
لوم أو يقول اشرتيته مبائة وبِّْعتمَكه عشرة هذا ل إشكال فيه أنه جائز ألن الثمن معلوم والربح مع

أشبهها فهذه كرهها اإلمام أمحد ألنه بعشرة ابملائة هذا أيضاً جائز أما قول ده ايزده أو ده درازده وما 
تشبه الراب ومنه قول إخواننا هنا بعتك إايه العشرة أحدى عشر أو العشرة أثىن عشر أو الشعرة 



بيع الدراهم ابلدراهم مع الزايدة وهلذا كرهه ابن عباس وابن  مخسة عشر هذا أيضاً مكروه ألنه يشبه
أن يقول بعتكه العشرة أبحد عشر أو مخسة عشرة وما عمر رضي هللا عنهما وهذه يف الصورة الثانية 

 أشبهها بل قل بعتكها بعشرة
 

لة أن والربح رايل بدل أن تقول عشرة أحد عشر حىت أنه يف إحدى الرواايت عن أمحد يف هذه املسأ
 تقول بعتك العشرة أحد عشر حرام.

 السائل: هل التحفظ على الصيغة فقط يف قوهلم )العشرة أحدى عشر(؟
 شيخ: ال ألهنا تشبه الراب العشرة أحدى عشر يعين كأين بعتك عشرة أبحدى عشر.ال

 السائل: لكن املنع هل هو من جهة الصيغة فقط؟
 ة أيضاً.الشيخ: املنع من جهة الصيغة ومن اجلهة اللغ

 
 فصل

ما حط عنه يف القارئ: وال خيرب إال مبا يلزم من الثمن وما يزاد فيه مدة اخليار خيرب به ألنه من الثمن و 
اخليار نقصه لذلك وما كان بعد لزوم العقد ال خيرب به ألنه تربع من أحد املتعاقدين ال يلزمه فلم خيرب 

 به كما لو وهبه شيئا.
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ألة إذا ابع ابلتخبري ابلثمن فالبد أن يذكر ما يزاد يف الثمن وما ينقص منه فمثاًل الشيخ: هذه املس
ائع وقال أان ندمت وأريد أن تكون مبائة إذا اشرتاها مبائة وجعل اخليار للبائع ملدة يومني مث جاء الب

وعشر بل يقول وعشرة فهنا إذا أراد املشرتي أن يبيع ابلتخبري ابلثمن ال يقول املشرتي هي علي مبائة 
هي مبائة مث زاد البائع عشرة ألن هذا أقرب إىل الصدق واألمانة وكذلك لو أنه اشرتاه مبائة وجعل 

ال إين أريد أن تكون بثمانني وإال أردها عليك قال البائع هي لنفسه اخليار مث ذهب إىل البائع وق
ة فخذها مبائة بل البد يقول اشرتيتها بثمانني فالبد أن يذكر املشرتي النقص فال يقول إن اشرتيتها مبائ

ه مبائة مث حمطَّ من الثمن عشرون أما لو كان بعد لزوم البيع بعد أن اشرتاها مبائة ومت البيع واخليار مث أات
البائع وقال اي فالن لنظر حلالك وحملبيت لك ولصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانني فهنا إذا ابعها 

يقول إن اشرتيتها مبائة مث حط منه عشرات ملاذا؟ ألن التنزيل كان بعد  املشرتي ابلثمن ال حيتاج أن



فإنه ال جيوز أن يقول اشرتيته متام البيع ولزومه فال يلزمه أن خيرب به، أما لو كان هذا قبل لزوم البيع 
لثمن مبائة إال إذا قال ولكن نقصت الثمن إىل مثانني وهل يقول إين اشرتيتها بثمانني رأساً إذا نقص ا

ال يقول بل البد أن خيرب ابلواقع وكل هذا حترايً للصدق واجتناابً للكذب وإال إذا قال حتصلت عليها 
 ر.بثمانني فليس هناك ضرر على املشرتي اآلخ

القارئ: وإن منت العني ومل يزد على رأس املال فإن كان النماء منفصاًل مل تنقص به العني فله أخذه 
  مقابلة العني دون منائها وعنه أنه يبني ذلك ألنه أبعد من اللبس.وخيرب برأس املال ألنه يف
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الشيخ: هذه واضحة مثاًل اشرتى شاة مبائة مث محلت ووضعت فمعلوم أن قيمة الشاة مائة ومل تنقص 
ال  بد أن يذكر النماء؟ الصحيح أنهومل تزد بعد الوالدة فهل يقول هي عليَّ مبائة وال يذكر النماء أو ال

جيب أن يذكر النماء ألن هذا النماء بعد لزوم العقد فهو له فله أن يقول هي علي مبائة وإن مل يذكر 
 منائها ومثله

 
أيضاً مثل مناء الوالدة لو حلبها وابع حليبها واستفاد منه فإنه ال يلزمه أن خيرب هبذا ألن الثمن يف 

اإلمام أمحد )أنه يبني ذلك ألنه أبعد من  ل املؤلف لكن قوله )وعنه( أي عنمقابلة العني كما قا
 اللبس( والصواب أنه ال يلزمه أن يبني.

القارئ: وإن عمل يف العني عماًل من قصارة أو خياطة أو محل أخرب ابحلال على وجهه سواء عمله 
 بنفسه أو أبجرة قال أمحد يبني ما اشرتاه به وما لزمه.

ع املراحبة والتولية والتخبري فبيع املساومة يف احلقيقة تربأ ذا كان بيع املساومة أهون من بيالشيخ: وهل
به الذمة فيخرج البائع السلعة يف السوق ويقول من يسوم سواء اشرتاها بكثري أو بقليل وسواء منت 

ة فالبد أن يبني هذه أو مل تنم فاملساومة أسهل من املراحبة لكن إذا كان اإلنسان يريد أن يبيع ابملراحب
 األمور.

لقارئ: فإن ضم إىل ذلك رأس املال وأخرب أنه اشرتى به مل جيز ألنه كذب وإن قال حتصل علي بكذا ا
مل جيز فيما عمله بنفسه ألنه كذب وجاز فيما أستأجر عليه يف أحد الوجهني ألنه صادق واآلخر ال 

كون ذلك رتي لو علم احلال مل يرغب فيه لجيوز وهو ظاهر كالم أمحد ألن فيه تلبيسا فلعل املش
العمل مما ال حاجة به إليه فأشبه ما أنفق عليه يف مؤنته وكسوته فإنه ال جيوز اإلخبار به وجهاً واحدا 



 وكذلك كري خمزنه وحافظه إال أن خيرب ابحلال على وجهه فإن ذلك ال يزيد يف مثنه.
ه أن خيرج نا إن بيع املساومة أسهل وكيفيتالشيخ: كل هذا من ابب التحري يف الصدق وهلذا قل

 السلعة إىل السوق ويقول من يسومها.
 

 فصل
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القارئ: فإن نقص املبيع ملرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جين عليه فأخذ أرشه أخرب 
ي فيقول تقوم علي بكذا ابحلال على وجهه وقال أبو اخلطاب حيط األرش من الثمن وخيرب مبا بق

ن اللبس والفرق بني األرش والكسب أما األرش عوض مثن فهو كثمن جزء واألول أوىل ألنه أبعد م
 بيع منه والكسب مل ينقص به املبيع.

السائل: لو أنه أنقص بعد متام العقد من الثمن وذلك أنه رأى أنه مغبون هل يلزمه أن يبني ذلك عند 
 البيع؟

رتيته مبائة مث بعد لزوم العقد تبني املشرتي أنه مغبون حقيقة فيجب أن يبني فيقول اشالشيخ: إذا رأى 
 أين مغبون فطلبت من البائع أن ينزل فـَنَـزَّل فالبد أن يبني وهلذا مسألة البيع ابلتولية شديد.

 
دمة السائل: لو أراد أن يبيع السيارة مساومة فهل يلزمه أن يقول السيارة صدمت من هذا الباب وص

 ال يلزمه؟متوسطة صدمة من اخللف صدمة خفيفة وهكذا أم 
الشيخ: أما إذا كان أثر الصدم ظاهر ال خيفى فال يلزمه أن يبني وأما إذا كان خيفى فيلزمه أن يبني 

ألنه أحياانً قد تكون الصدمة خفيفة ويكون املهندس جيداً فال جتد على السيارة شيئاً فيجب أن يبني 
 كانت البد أن تنقص القيمة.  ألن الصدمة مهما
 ولية هل يف مجيع الصور يلزمه أن يبني قبل متام البيع؟السائل: يف بيع الت

 الشيخ: كل ما لزم من زايدة أو نقص قبل متام البيع البد أن يبينه.
القارئ: لو جىن العبد ففداه املشرتي مل يزد ذلك من رأس املال ألنه ليس من الثمن وال زاد به املبيع 

لزمه اخلرب به ألنه صادق بدونه واألوىل أنه يلزمه إن نقص املبيع لتغري األسعار فقال أصحابنا ال يو 
 ألن املشرتي لو علم ذلك مل يرض به فجرى جمرى نقصه بعيب.



الشيخ: هذا الذي قاله املؤلف ال شك أنه هو الصواب مثالً إذا أشرتى سلعة فأول ما أتيت السلعة 
 فهنا جيب إذا ابعها برأس مثاًل مبائة مث كثرت يف السوق وصارت تساوي مخسنيتكون غالية فاشرتاها 

 املال أن يبني ويقول إن اشرتيتها مبائة أول ما وردت وهي غالية واآلن تساوي مخسني.
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 القارئ: وإن حط بعض رأس املال وأخرب ابلباقي مل جيز ألنه كذب وتغرير ابملشرتي.
 الشيخ: أقول أين الفقهاء ينظرون بيع الناس اآلن.

 
 فصل

شيئاً وتقامساه فقال أمحد ال يبيع أحدمها مراحبة إال أن يقول اشرتيناه مجاعة شرتى اثنان القارئ: فإن ا
مث تقامسناه وإن اشرتى شيئني بثمن واحد مث أراد بيع أحدمها أو أشرتى شجرة مثمرة فأخذ مثرهتا أو 

 شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها.
اللنب الذي يكون من بعد البيع هو من النماء البيع ألن  الشيخ: قوله )لبنها الذي كان فيها( أي حني

 املنفصل فيكون لصاحبها وال يلزمه أن خيرب به
القارئ: مث أراد بيع األصل مراحبة أخرب ابحلال على وجهه وال جيوز بيعه حبصته من الثمن ألن قسمة 

فيه فإن كان املبيع لم جيز هذا الثمن طريقه الظن واحتمال اخلطأ فيه كثري ومبىن املراحبة على األمانة ف
مما ينقسم عليه الثمن ابألجزاء كاملكيل واملوزون من جنس جاز بيعه حبصته من الثمن ألنه ينقسم 

 على أجزائه وجزؤه معلوم يقينا.
 

الشيخ: مثل اشرتى مائة صاع بر وابع نصفها وهو قد اشرتاها مبائة رايل وابع النصف خبمسني رايل 
 إن رأس ماله مخسون.نصف الباقي فله أن يقول يف ال

القارئ: وإن أسلم يف ثوبني صفقة واحدة بثمن واحد فأخذمها على الصفة فالقياس جواز بيع أحدمها 
حبصته من الثمن ألن الثمن منقسم عليهما نصفني وما زاد على الصفة يف أحدمها مل يقابله شيء من 

 الثمن فجرى جمرى النماء احلادث بعد الشراء.
 

 فصل



اشرتاه من أبيه أو ممن ال تقبل شهادته له مل جيز بيعه مراحبة حىت يبني أمره ألنه متهم يف لقارئ: فإن ا
حقهم أنه حيابيهم وإن اشرتاه من غالم دكانه أو غريه حيلة مل جيز بيعه مراحبة وإن مل يكن حيلة جاز 

 ألنه ال هتمة يف حقه.
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مبين على التهمة ال على القرابة فاإلنسان رمبا يتهم يف صديقة  الشيخ: هذا الفصل ينبغي أن يقال أنه
ن صديقة قد يساوي عشرة بعشرين أكثر ما يتهم يف أبيه وولده ومعىن ذلك أن اإلنسان قد يشرتي م

فهو ال حيب أن يتصدق على صديقه مباشرة وال أن يهبه اهلبة مباشرة لكنه اشرتى منه سلعة تساوي 
ة فإذا أراد أن يبيعه مراحبة سيقول اشرتيته بعشرين وهو لو اشرتاه من غري عشرة بعشرين فهذه حمااب

يبني فيكون خالصة هذا الفصل أن اإلنسان إذا صدقيه مل يشرتيه إال بعشرة ففي هذه احلال جيب أن 
 اشرتى ممن يتهم مبحاابته وجب عليه أن يبني ألنه أحياانً يكون بينه وبني أبيه مشاحة يف البيع والشراء
مبعىن أنه ال حيايب أابه وأبوه ال حيابيه فحينئذ ال هتمة وأحياانً يكون بينه وبني أخوه إلفة كبرية فيحايب 

 أن يبني.أخاه فهنا البد 
 

 فصل
القارئ: وإن اشرتى شيئاً مث ابعه بربح مث اشرتاه فأعجب أمحد رضي هللا عنه أن خيرب ابحلال على 

وخيربه مبا بقي ألن هذا مذهب ابن سريين وألن الربح أحد  وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاين
على سبيل االستحباب ألنه أبلغ  نوعي النماء فيخرب به يف املراحبة كالولد والثمرة ولعل هذا من أمحد

يف البيان وجيوز اإلخبار ابلثمن الثاين وحده ألنه الثمن الذي حصل به هذا امللك فجاز اخلرب به 
 ها.وحده كما لو خسر في

الشيخ: مثاله اشرتى كتاابً بعشرة وابعه خبمسة عشر فربح مخسة مث اشرتاه اثنية بعشرة فهل يسقط 
ء واحد فيقول إذا أراد أن يبيعه مراحبة اشرتيته خبمسة ألنه اشرتاه بعشرة الربح ألن املعقود عليه شي

 مث ابعه

(4/367) 

 



يسقط الربح يقول إذا ابعه مراحبة أنه اشرتاه خبمسة عشر مث اشرتاه بعشرة فعلى القول أبنه البد أن 
أمحد على سبيل االستحباب يعين  خبمسة فيسقط الربح من الثمن الثاين لكن يقول املوفق إن هذا من

أنه خيرب ويقول اشرتيته بعشرة وبعته خبمسة عشر مث اشرتيته بعشرة وأبيعه عليك مراحبة بعشرة ولكن 
قتصر على اإلخبار ابلثمن الثاين فيقول اشرتيته ويبيع عليه هذا ليس على سبيل الوجوب فله أن ي

 ك األخري.مراحبة بعشرة ألن هذا هو الثمن الذي حصل به املل
 

 فصل
القارئ: فإن ابن للمشرتي أن البائع أخرب أبكثر من رأس املال فالبيع صحيح ألنه زاد يف الثمن فلم 

الربح ألنه ابع برأس ماله وما قدره من الربح  ُينع صحته كالتصرية ويرجع عليه ابلزايدة وحظها من
املشرتي رد املبيع فله ذلك نص عليه  فإذا ابن رأس املال كان مبيعاً به وبقدره من الربح وإن أختار

ألنه رمبا كان غرضه الشراء لسلعة واحدة جبميع الثمن وظاهر كالم اخلرقي أنه ال خيار له ألنه رضي 
م يكن له خيار كما لو اشرتى معيباً فبان صحيحا فأما البائع فال خيار املبيع بثمن حصل له بدونه فل

وحصل له ما عقد به ويف سائر ما يلزمه اإلخبار ابحلال على  له ألنه ابع برأس ماله وقدره من الربح
وجهه فلم يفعل خيري املشرتي بني أخذه مبا اشرتى به وبني الفسخ ألنه ليس للمبيع مثن غري ما عقد 

 به.

(4/368) 

 

الشيخ: مثاله اشرتى كتاابً بعشرة وابعه مراحبة وقال للمشرتي إنه أبحد عشر اآلن هو كذب عليه 
فهل البيع صحيح أو ابطل؟ املؤلف يرى أنه صحيح وللمشرتي اخليار إن شاء أخذه أبحد أعشر وإن 

راحبة _ ح يف املشاء رده وذلك ألنه دلس عليه وغشه وهلذا قال )يرجع عليه ابلزايدة وحظها من الرب
مث قال _ نص عليه ألنه رمبا كان غرضه الشراء لسلعة واحدة جبميع الثمن وظاهر كالم اخلرقي أنه ال 

خيار له ألنه رضي املبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له اخليار( يعين أن اخلرقي يقول إذا حمطَّ 
ن بثمن أقل فال خيار له لكن بيع اآلالزائد الذي كذب به البائع فال خيار له ألنه حصل للمشرتي امل

 الصحيح أن له اخليار ولو مل يكن من هذا إال عقوبة البائع الذي كذب وأخرب أبكثر مما اشرتى.
القارئ: وإن اشرتاه بثمن مؤجل فلم يبني فعنه أنه خمري بني الفسخ وأخذه ابلثمن حاال ألن البائع مل 

بني الفسخ وأخذه ابلثمن مؤجال ألنه الثمن الذي ه خيري يرض بذمة املشرتي فال يلزمه الرضى هبا وعن



اشرتى به البائع والتأجيل صفة له فأشبه املخرب بزايدة يف القدر وإن علم ذلك بعد تلف املبيع حبس 
 املال بقدر األجل.

 
الشيخ: هذا واضح أنه إذا اشرتاه بثمن مؤجل وأخرب ابلثمن ومل خيرب ابلتأجيل فهو ال شك أنه غاش 

ملشرتي ابلتأجيل فهو ابخليار إن شاء أخذه ابألجل وإن شاء رده ألنه ال شك أنه ابألجل ا علم افإذ
سوف يزيد الثمن فالصحيح أنه له اخليار بني أن يفسخ البيع وبني أن أيخذ ابلثمن مؤجاًل ألن البائع 

 يف احلقيقة خدعه وغره.
 

 فصل

(4/369) 

 

من أكثر ففيه ثالث رواايت إحداهن ال يقبل قوله إال القارئ: وإن أخرب بثمن مث قال غلطت والث
يقر بربح والثانية إن كان معروفا  ببينه ألنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله يف الغلط إال ببينة كاملضارب

ابلصدق قبل قوله وإال فال ألنه ملا دخل معه يف املراحبة فقد ائتمنه والقول قول األمني مع ُيينه 
قوله وإن أقام بينة ما مل يصدقه املشرتي إلقراره ابتدًأ بكذب بينته فأشبه ما لو أقر والثالثة ال يقبل 

 بدين.

(4/370) 

 

الشيخ: األقوال ثالثة القول األول ال يقبل إال ببينة والثاين يقبل بدون بينة إذا كان معروفاً ابلصدق 
فهذا هو األصل أن املدعي عليه البينة   ببينةواألمانة والثالثة ال يقبل ولو ببينة أما كونه ال يقبل إال

مثال ذلك ابعه الكتاب مراحبة وقال إن مثنه عشرة مث عاد وقال إين غلطت والثمن مخسة عشر فإذا 
قبلنا قوله قلنا للمشرتي إما أن أتخذه خبمسة عشر وإما أن ترده لكن هل نقبل قول البائع أوال؟ هذا 

ال يقبل أنه أخطأ إال ببينة تشهد أن اشرتاه خبمسة عشر  وىل أنهفيه الرواايت الثالث الرواية األ
والرواية الثانية إن كان معروفاً ابلصدق قبل قوله وإال فال ألن املشرتي دخل على أنه أمني ألنه هو 

الذي قال أخربين ابلثمن فإذا كان هذا املدعي للغلط أميناً قبلنا قوله بال بينة ووجهه ما ذكره املؤلف 



لذي قال اشرتيته منك ابلثمن مع املراحبة قد ائتمنه على ذلك فإذا قال البائع إين شرتي اأن امل
غلطت والثمن هو مخسة عشر بدل من عشرة فهو أمني يقبل قوله بال بينة لكن البد من اليمن ولو  

ال ل ذلك قكان معروفاً ابلصدق والراوية الثالثة أنه ال يقبل ولو أقام بينة ألنه ابتداءًا يكذهبا مثا
بعتك إايه ابلثمن مراحبة وهو عشرة رايالت مث عاد وقال إين غلطت والثمن مخسة عشر فقال 

املشرتي أقم بينة فأقام البائع بينة والبينة شهدت أن الثمن كان مخسة عشر يقول املؤلف إنه ال يقبل 
ألن كالمه األول املؤلف ولو ابلبينة وأيخذه املشرتي بعشرة وملاذا ال يقبل مع أنه أقام بينة؟ قال 

يكذب البينة إذ أن كالمه األول يقول أنه عشرة واآلن يدعي أنه مخسة عشر والبينة تشهد به فهو 
مكذب وهذه الرواية ال شك أهنا ضعيفة جدًا ألنه مل يكذب فهو يقول أان قلت هذا لكين غلطت 

األمانة فإن قوله مقبول لصدق و والغلط وارد على كل إنسان فالصواب أنه إذا كان البائع معروفاً اب
لكن بيمينه وحينئذ نقول للمشرتي إما أن أتخذه ابلثمن الصحيح الذي هو مخسة عشر وإما أن 

 ترده.

(4/371) 

 

السائل: إذا قال البائع للمشرتي إذا وجدت السلعة أبقل مما أعطيتك فسوف أعطيكها أبقل مما 
 وجدت؟

 تؤول إىل العلم. الشيخ: هذا ال أبس به على القول الراجح ألهنا
لقارئ: فإن قلنا بقبول بينته فقال املشرتي أحلفوه أنه وقت البيع مل يعلم أن مثنها أكثر فعلى البائع ا

اليمني فإن نكل أو أقر مل يكن له غري ما وقع عليه العقد ألنه عقد هبذا الثمن عاملا فلم يكن له غريه  
 كاملشرتي إذا علم العيب حال الشراء.

لِّّفه ألنه اب أنه إذا أقام الالشيخ: الصو  لَّف إال إذا َجَرَح املشرتي البينة فله أن حيم بائع بينة فإنه ال حيم
 يبقى بال بينة إذا كانت البينة جمروحة أما إذا كانت البينة عادلة فال حاجة أن حيمَلَّف.
بوله مع إعطائه ما القارئ: وإن حلف خري املشرتي بني فسخ العقد ألنه مل يرضه أبكثر مما بذله وبني ق

غلط به حظه من الربح ألن البائع إمنا ابعها هبذا الثمن ظناً أنه رأس املال فعليه ضرر ابلنقصان منه 
فإذا أخذها املشرتي بذلك فال خيار للبائع ألنه قد زال عنه الضرر ابلتزام املشرتي ما غلط به وإن 

له ابلثمن الذي وقع فسخ ألنه قد بذهلا اختار الفسخ فقال البائع أان أسقط الزايدة عنك سقط ال
 عليه العقد وتراضيا به.



الشيخ: هذا صحيح يعين إذا قال البائع للمشرتي بعد أن غلط خذها مبا اتفقنا عليه وقال املشرتي 
َكِّن املشرتي  َكَّنم من الفسخ ألن الضرر قد زال لكن إن رأى القاضي أن ُيم أان أريد الفسخ فإنه ال ُيم

 أمهتُِّّم فال أبس.ديباً للبائع حيث من الفسخ أت
 

 فصل
القارئ: وبيع التولية هو البيع مبثل الثمن الذي اشرتى به وحكمه حكم املراحبة فيما ذكران ويصح 

 بلفظ البيع ولفظ التولية ألنه مؤٍد ملعناه.
الكتاب  الشيخ: بيع التولية هو البيع برأس املال مثاله اشرتى كتاابً بعشرة وقال لآلخر بعتك هذا

َ املشرتي األول وصار بعده فلذلك مسي تولية أي ب عته بعشرة ومسي بذلك ألن املشرتي الثاين َويلِّ
 تولية.

(4/372) 

 

القارئ: قال أمحد وال أبس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب والبد من علمه حال 
اومة عندي أسهل من ل وقال املسالعقد ليكون معلوما فإن مل يعلم فالبيع ابطل ألن الثمن جمهو 

املراحبة ألن بيع املراحبة يعترب به أمانة واسرتسال من املشرتي وحيتاج إىل حتري الصدق واجتناب الريبة 
 وقال يف رجلني اشرتاي ثوابً بعشرين مث اشرتى أحدمها من صحابه

 
 د عشر.ة ونصفه أبحابثنني وعشرين فإنه خيري يف املراحبة إبحدى وعشرين ألنه أشرتى نصفه بعشر 

(4/373) 

 

الشيخ: قوله رمحه هللا )ال أبس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب والبد من علمه حال 
قم البد أن يكون معلوماً قبل العقد( هذه املسألة أختلف فيها العلماء منهم من قال إن البيع ابلر 

من عشرة مرات فإذا قال أان أبيعه ابلرقم وهو العقد وذلك ألن البائع رمبا يرقم عليك أكثر من الث
غري معلوم فإنه ال شك أنه حيصل فيه غرر لكن هذا والقول الثاين أنه جيوز البيع ابلرقم إذا كان الرقم 

األدوية مكتوب عليها الثمن والذي كتبها اجلهات من جهات مسؤولة كما يوجد اآلن يف األدوية ف



قم الذي يضعه البائع فهذا البد من علمه فصار القول الراجح يف املسؤولة فليس فيه غرر خبالف الر 
هذه املسألة أن الرقم إذا كان موضوعاً من جهات مسؤولة فإنه ال أبس به وأما إذا كان غري موضوع 

رق ظاهر ألن الرقم إذا كان من جهات مسؤولة فقد أممَِّن فيه من جهات مسؤولة فإنه ال يصح والف
البائع حصل فيه التالعب فإذا قال بعتك هذا الشيء برقمه وهو مغطى بورقة التالعب وإذا كان من 

مثاًل وال يدري ما هو ال شك أنه غرر عظيم أما إذا كان مرقماً من جهات مسؤولة فهذا أبلغ يف 
ابملساومة وال شك يف هذا قوله )املساومة عندي أسهل من املراحبة( طمأنينة املشرتي من البيع 

أن املساومة أسهل من املراحبة ألن املراحبة صعبة حيتاج اإلنسان أن يبني الثمن ويبني  وصدق رمحه هللا
ما حصل من زايدة أو نقص أو ما أشبه ذلك كما سبق يف البيع مراحبًة لكن املساومة فيها خطر من 

واقع املساومة ائع يزيد يف الثمن فيشرتيها مبائة ويقول مبائتني وكل واحدة مثنها هلا آفة يف الجهة أن الب
هلا آفة واملراحبة هلا آفة أيضاً فاملراحبة رمبا يشرتيها يف زمن الغالء فإذا ابعه مراحبة سيكون الثمن غالياً 

 وإذا كان املساومة رمبا أن املشرتي ال يشرتي إال ابلسعر احلاضر.
عشرين فإنه خيرب القارئ: وقال يف رجلني اشرتاي ثوابً بعشرين مث اشرتى أحدمها من صحابه ابثنني و 

 ابملراحبة إبحدى وعشرين ألنه أشرتى نصفه بعشرة ونصفه أبحد عشر.

(4/374) 

 

الشيخ: فاجلميع واحد وعشرون وهذا أسهل مما ذكره املؤلف وإال فعلى قاعدة املؤلف البد أن يقول 
 عشرين.يف املراحبة اشرتيت مع شريكي بعشرين مث اشرتيت نصيب شريكي إبحدى و 

 
 فصل
ئ: وبيع املواضعة أن خيرب برأس املال مث يبيع به ووضيعة كذا أو يقول ووضيعة درهم من كل القار 

عشرة وحكمه حكم املراحبة يف تفصيله فإذا قال رأس مايل فيه مائة بعتك هبا ووضيعة درهم من كل 
ان ة درهم لكل عشرة كعشرة فالثمن تسعون ألن احملطوط العمشر وعشر املائة عشرة وإن قال بوضيع

 احلط من كل أحد عشر درمهاً درمها والباقي تسعون وعشرة أجزاء من
 

أحد عشر جزءًا من درهم ألنه إذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غريها فيكون من كل أحد 
 عشر درمهاً درهم وإذا قال من كل عشرة كان احلط منها فيكون عشرها.



لك ينبغي العدول عنها إىل الطريقة األوىل يقول بعتك اب وفيه صعوبة ولذالشيخ: هذا حيتاج إىل حمسَّ 
هبا ووضيعة درهم من كل عشرة فإذا كان بوضيعة درهم من كل عشرة نقول ضع عشرة هنا وعشرة 
هنا وعشرة هنا مث خذ من كل واحد درمهاً فيبقى تسعون ولكن إذا قال وضيعت درهم لكل عشرة 

سعة ومثانني مث ينقص وينقص حىت يظهر احلساب كما وىل درهم فيبقى تأخذ الوضيعة من العشرة األ
قال املؤلف وحيتاج إذا كان هناك حاسب جيد يعرف اجلرب واملقابلة خيرجها لنا أو نقول إن هذه 

 معاملة اندرة ونرتكها تذهب وأظن أن الثاين أوىل.
 

 فصل
احد مساومة ن مث ابعاه بثمن و القارئ: وإذا اشرتى نصف عبد بعشرة واشرتى آخر نصفه بعشري

فالثمن بينهما نصفان ألنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه وإن ابعاه مراحبة 
فكذلك يف إحدى الروايتني لذلك واألخرى هو بينهما على قدر رؤوس أمواهلما ألن بيع املراحبة 

صفان والقول احدة أنه بينهما نيقتضي كون الثمن يف مقابلة كل واحد منهما وقيل املذهب رواية و 
 اآلخر وجه خرجه أبو بكر.

 
 فصل

(4/375) 

 

القارئ: وإقالة النادم يف البيع مستحبة ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )من أقال 
 اندماً بيعته أقال هللا عثرته يوم القيامة( أخرجه أبو داود.

كان املشرتي أو البائع ألن اإلنسان قد   يخ: إقالة النادم يعين النادم على ما وقع من العقد سواءالش
يبيع الشيء مث يندم أو يشرتي مث يندم وإقالته يعين موافقته على طلبه الفسخ فإذا جاء البائع بعد 

سخ نقول األفضل البيع وهو اندم على البيع وقال للمشرتي أان بعتك هذا وأان اندم أطلب منك الف
ه وسلم قال )من أقال اندماً( والذي أعرف أن الرواية للمشرتي أن يفسخ ألن النيب صلى هللا علي

)من أقال مسلماً بيعته أقال هللا عثرته يوم القيامة( والغالب أنه إذا وقعت اإلقالة للنادم أن العاقبة 
إذا وقعت اإلقالة صار فيها خري للمقيل  تكون محيدة للمقيل وهلذا حبسب ما تتبعنا من املعامالت أنه

املشرتي للبائع وقال أنه ندم ويريد من البائع أن يقيله فأقاله فإنه حصلت وقائع كثرية فمثاًل إذا جاء 



أن السلعة يزيد مثنها فيكون هذا اخلري للبائع الذي أقاهلا والعكس ابلنسبة للمشرتي مع ما فيها من 
 األجر واإلحسان ألخيه.

 
مللك بعوض على وجه الرتاضي فكانت ئ: وهي فسخ يف أصح الروايتني وعنه أهنا بيع ألهنا نقل االقار 

بيعا كاألول واألول أوىل ألن اإلقالة يف السَّلم جتوز إمجاعا وبيع السلم ال جيوز قبل قبضه وألن اإلقالة 
ألول وحتصل بلفظ ال ينعقد الرفع واإلزالة ومنه أقال هللا عثرته وذلك هو الفسخ وألهنا تتقدر ابلثمن ا

لعيب فعلى هذا جتوز يف املبيع قبل قبضه وال جتب هبا شفعة وتتقدر به البيع فكانت فسخاً كالرد اب
ابلثمن ومن حلف ال يبيع فأقال ال حينث وعلى األخرى تنعكس هذه األحكام إال مبثل الثمن فإنه 

التولية فإن أقال أبكثر منه مل يصح وكان على وجهني أصحهما أهنا تتقدر به ألهنا خصت مبثل الثمن ك
 لمشرتي ألهنما تفاضال فيما يعترب فيه التماثل فلم يصح كبيع درهم بدرمهني.امللك ابقياً ل
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الشيخ: اإلقالة أن أحد املتبايعني يندم فيطلب من صاحبه فسخ البيع وَحلَّهم فهل يعترب هذا بيعاً 
الفسخ ستدل ابإلمجاع على جواز ويعترب فسخاً؟ الصواب بال شك أنه فسخ وهلذا املؤلف رمحه هللا ا

ابلسلم ولو كان بيعاً مل جيز وعلى هذا ينبين مسائل املسألة األوىل أهنا حتصل بلفظ ال ينعقد به البيع 
فإن املقيل يقول لآلخر أقلتك وال يقول بعتك وكل منهما يعتقد أن املسألة ليست نقل ملك إىل 

د سبق لنا أنه ال جيوز بيع الشيء ز يف املبيع قبل قبضه وقملك وإمنا هي تشبه اإلبراء، والثانية أهنا جتو 
إال بعد القبض واإلقالة جتوز قبل القبض وأيضاً ال جتب هبا شفعة ففي امللك املشرتك بني رجلني إذا 
ابع أحدمها نصيبه على اثلث فلآلخر الذي مل يبع أن أيخذ هذا النصيب ابلشفعة ألنه بيع لكن لو  

ذي ابع عليه نصيبه وقال إين ندمت وأريد أن تقيلين نصيبه مث جاء املشرتي للكانت إقالة أبن ابعه 
فأقاله فحينئذ يرجع هذا النصيب املبيع للبائع األول الذي هو الشريك فهل لشركيه أن أيخذه 

ابلشفعة ألنه انتقل إليه من املشرتي؟ اجلواب ال ألن هذا ليس ببيع، قوله )وتتقدر ابلثمن األول( 
ذ منه شيئاً فمثالً إذا اشرتى هذا الكتاب بعشرة مث جاء املشرتي للبائع ه إذا أقاله فإنه ال أيخاملعىن أن

وقال له اي فالن أان ندمت أريد أن تقيلين فقال البائع أان ما عندي مانع أقيلك لكن بدرهم فأرد 
ن بيعاً جلاز أن عليك تسعة وآخذ درهم فهل هذا جيوز أو ال جيوز؟ يقول املؤلف إنه ال جيوز ولو كا

كثر من الثمن وأقل من الثمن لكن هذه املسألة فيها خالف يعين هل جتوز اإلقالة أبكثر من يبيع أب



الثمن أو ال جتوز؟ والصواب أهنا جتوز ألن حمذور الراب فيها بعيد جدًا واملقيل ليس يريد أن يتحيل 
واعده أن ابن رجب رمحه هللا يف ق على هذه اإلقالة أبن أيخذ عشرة بتسعة أو ابلعكس كما قال هذا

حمذور الراب فيها بعيد وعمل الناس اليوم على الربح يعين كثريًا ما أييت املشرتي للبائع يقول أان ندمت 
 أقلين فيقول البائع ال أقيلك إال بكذا
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وكذا مثاًل اشرتى منه بيتاً مبائة ألف رايل مث جاء املشرتي إىل البائع وقال أان ندمت وأريد أن تقيلين 
ليوم على هذا وأنه جائز وهذا هو البائع نعم أقيلك لكن بعشرة آالف رايل فعمل الناس ا فقال

 الصحيح وألن السلعة إذا ردت إىل البائع فالغالب أهنا تنقص فيكون يف ذلك ضرر على
 

البائع، مث يقول املؤلف ويرتتب على هذا أن من حلف ال يبيع فأقال فإنه ال يعترب ابئعاً فال حنث 
جاءه صاحبه الذي ابع عليه وقال أقلين صورة املسألة رجل قال وهللا ال أبيع اليوم شيئاً مث عليه و 

 فأقاله فإنه ال حنث عليه ألن اإلقالة ليست بيعا وهذا صحيح.
 

 ابب اختالف املتبايعني
 القارئ: إذا اختلفا يف قدر الثمن والسلعة قائمة حتالفا ملا روى ابن مسعود عن رسول هللا صلى هللا

ا بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو عليه وسلم أنه قال )إذا اختلف البيعان وليس بينهم
يرتادان البيع( رواه ابن ماجه ويف لفظ )حتالفا( وألن البائع يدعي عقدًا بثمن كثري ينكره املشرتي 

أ بيمني البائع ألن النيب صلى هللا واملشرتي يدعي عقدًا ينكره البائع والقول قول املنكر مع ُيينه ويبد
قول ما قال البائع وكان جنبته أقوى ألهنما إذا حتالفا رجع املبيع إليه فكانت عليه وسلم جعل ال

 البداية أوىل كصاحب اليد.
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الشيخ: صورة املسألة إذا كانت السلعة اآلن قائمة فقال البائع بعتها مبائة وقال املشرتي بل بثمانني 
قول قول البائع فإما أن يقبل به املشرتي وإما يرتادَّا وهلذا قال يف احلديث حلديث يدل على أن الفا



)فالقول ما قال البائع أو يرتادن( يعين إذا مل يقتنع املشرتي بقول البائع فإهنما يرتادان فالبائع قال هي 
ي فذاك وإن مل مبائة فإن قبل املشرت مبائة واملشرتي قال بل بثمانني فهنا القول قول البائع فيحلف أهنا 

يقبل ردت إليه ووجه كون القول البائع أنه مل يقر أن السلعة خرجت عن ملكه إال هبذا القدر املعني 
واملسألة ليس فيها بينة فإن كان هناك بينة تشهد مبا قال البائع أو مبا قال املشرتي عملنا هبا بدون 

ائمة وال ُيكن أن خرجها عن ملك البائع ينة( والسلعة اآلن قُيني ولكن احلديث يقول )ليس بينهما ب
قهرًا عليه ألن البائع إمنا أقر أهنا خرجت عن ملكه مبائة فكيف خنرجها بثمانني فاحلديث دل على ما 

 دل عليه القياس أن القول قول البائع.
خر فيحلف عليهما القارئ: وجيب اجلمع يف اليمني بني النفي واإلثبات ألنه يدعي عقدًا وينكر آ

دم النفي فيقول وهللا ما بعته بكذا ولقد بعت بكذا ألن األصل يف اليمني أهنا للنفي ويكفيه ُيني فيق
واحدة ألنه أقرب إىل فصل القضاء فإن نكل أحدمها لزمه ما قال صاحبه وإن رضي أحدمها مبا قال 

ل إليه ما ى القبول ألنه قد وصاآلخر فال ُيني وإن حلفا مث رضي أحدمها مبا قال اآلخر أجرب عل
ادعاه وإن مل يرضيا فكل واحد منهم الفسخ وحيتمل أن الفسخ للحاكم ألن العقد صحيح وإمنا 

 يفسخ لتعذر إمضائه يف احلكم فأشبه نكاح املرأة إذا زوجها الوليان واألول املذهب.
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ول قول البائع فيحلف أنه ابعها مبائة الشيخ: إذا مل يرض أحدمها بقول اآلخر فالقول الراجح أن الق
تحالفا والبد أن أييت بنفي فإن رضي املشرتي فذاك وإن مل يرض أخذ السلعة واملذهب البد أن ي

وإثبات والبد أن يقدم النفي على اإلثبات وكل هذه أقوال ليس عليها دليل فمثاًل البائع يقول وهللا 
يقول وهللا ما اشرتيته مبائة وإمنا اشرتيته بثمانني ولكن ال  ما بعته بثمانني وإمنا بعته مبائة واملشرتي
لقد بعته مبائة أو يقول وهللا ما بعته إال مبائة يكفي هذا حاجة هلذا فيكفي البائع أن يقول وهللا 

وكذلك املشرتي يكفي أن يقول وهللا ما اشرتيته مبائة أو وهللا ما اشرتيته إال بثمانني فهذا حيصل به 
إذا حلف كل واحد منهما على ذلك حينئذ يرتادان البيع وال حاجة إىل حاكم والقول أبنه املقصود ف

يس بصحيح إال إذا تنازعا فلم ُيكن الفصل بينهما إال ابحلاكم فهنا يكون الذهاب حيتاج إىل حاكم ل
 إىل احلاكم من ابب الضرورة واحلاكم إذا قيل فاملقصود به هو القاضي.

لى هللا عليه وسلم )أو يرتادان البيع( فجعله إليهما ويف سياقه أن ابن مسعود القارئ: لقول النيب ص
أختلف يف مثن املبيع فقال األشعث فإين أرى أن أرد البيع وألنه فسخ رواه لألشعث بن قيس وقد 



 الستدراك الظالمة أشبه رد املعيب.
 

 فصل
نفذ ظاهرًا وابطنا ألنه فسخ القارئ: وقال القاضي ظاهر كالم أمحد رضي هللا عنه أن الفسخ ي

ظاملاً ففسخ البائع ينفذ الستدراك الظالمة فأشبه رد املعيب واختار أبو اخلطاب أن املشرتي إن كان 
ظاهرًا وابطنا لعجزه عن استيفائه حقه فملك الفسخ كما لو أفلس املشرتي وإن كان البائع ظاملا مل 

 فذ فسخه ومل ُيلك التصرف يف املبيع ألنه غاصب.ينفذ فسخه ابطنا ألنه ُيكنه إمضاء العقد فلم ين
قه ال ينفسخ ابطناً وإن كنَّا نفسخه ظاهراً الشيخ: الصواب أن من كان منهما كاذابً فإن العقد يف ح

 ونرد املبيع إىل البائع والثمن للمشرتي لكن فيما عند هللا عز وجل الكاذب ال ينفسخ يف حقه.
 

 فصل
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فا بعد تلف املبيع ففيه روايتان إحدامها يتحالفان ويفسخان البيع ألن املعىن الذي القارئ: وإن اختل
 رد قيمة السلعةشرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع وجيب 

 
فإن اختلفا يف قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفاً بصفاهتا وإن زادت على ما ادعاه البائع ألن الثمن 

 يمة.سقط ووجبت الق
الشيخ: هذه املسألة فيما إذا اختلفا يف الثمن فقال البائع أنه مائة وقال املشرتي إنه مثانون بعد أن 

ثلها( ألهنا دخلت عليه ابلقيمة فيتفق على أن صفتها كذا تلفت السلعة يقول املؤلف )وجب قيمة م
ع يقول إهنا مبائة فهل نعطي وكذا ويمسأل عن قيمتها فإذا وجدت أهنا تساوي مثالً مائة ومخسني والبائ

البائع مائة ومخسني أو نعطيه ما ادعاه فقط؟ اجلواب أواًل لنعلم أن املشرتي إذا علم أن قيمتها ستبلغ 
سوف يقر للبائع أبهنا مبائة وهذا واضح اثنياً املؤلف رمحه هللا يقول إن البائع يعطى مائة ومخسني ف

سقط ابلتحالف والثمن هنا مائة يف قول البائع ومثانون يف قيمتها ولو زادت على ما ادعاه ألن الثمن 
عادايً قول املشرتي فهذا الثمن بعد التحالف سقط وكأن املشرتي اآلن أتلف سلعة البائع إتالفاً 

فريجع إىل القيمة ويف النفس من هذا شيء وعليه إذا زادت قيمتها اتلفة على ما ادعاه البائع من 



بائع إال ما ادعاه وذلك ألن البيع مت بينهما على هذا ولن نعدل للتفاسخ الثمن فينبغي أال يعطى ال
بائع إال ما أقررت به وهو إال عند تعذر إمضاء البيع وحينئذ نقول اآلن البيع ماضي وليس لك أيها ال

مائة وكما قلنا إن املشرتي إذا علم أن قيمتها ستزيد على ما ادعاه البائع فإنه سوف يرضى بقول 
 .البائع

القارئ: فإن اختلفا يف الصفة فالقول قول املشرتي مع ُيينه ألنه غارم والثانية القول قول املشرتي مع 
 ُيينه اختارها أبو بكر.

 لثانية( أي الرواية الثانية يف أصل املسألة.الشيخ: قوله )وا
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الف مع تلفها وألهنما اتفقا القارئ: لقوله يف احلديث )والبيع قائم بعينه( فمفهومه أن ال يشرع التح
يدعيه البائع وينكره املشرتي والقول قول على انتقال املبيع إىل املشرتي بثمن واختلفا يف الزائد الذي 

 املنكر وإمنا ترك هذا مع قيام السلعة إلمكان الرتاد وال ُيكن رد السلعة بعد تلفها.
ل املشرتي مع ُيينه( هذا صحيح ألنه غارم الشيخ: قوله رمحه هللا )فإن اختلفا يف الصفة فالقول قو 

 قوله مع ُيينه.والقاعدة املبينة على احلديث أن كل غارم فالقول 
القارئ: وإن تقايال املبيع أو رد بعيب مث اختلفا يف الثمن فقال البائع هو قليل وقال املشرتي هو كثري 

املشرتي ال غري وإن مات املتبايعان  فالقول قول البائع ألن البيع قد انفسخ والبائع منكر ملا يدعيه
فيها مقام املوروث كاليمني يف الدعوى وإن كان  فورثتهما مبنزلتهما ألهنا ُيني يف املال فقام الوارث

 املبيع بني وكيلني حتالفا ألهنما عاقدان فتحالفا كاملالكني.
 

 فصل
بل هو واجلارية فالقول قول القارئ: وإن اختلفا يف قدر املبيع فقال بعتك هذا العبد أبلف فقال 

 و اختلفا يف أصل العقد.البائع نص عليه ألنه ينكر بيع اجلارية فاختصت اليمني به كما ل
الشيخ: هذ إذا ادعى املشرتي أن املبيع عينان وقال البائع بل عني واحدة فمعلوم أن القول قول 

 البائع ألنه منكر.
ين هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما أنكره القارئ: وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعت

مشرتي أخذه ألنه ال يدعيه وإن كان يف يد املشرتي خاصة مث إن كان العبد يف يد البائع فليس لل



فليس للبائع أخذه لذلك إال أن يتعذر عليه مثنه فيفسخ البيع وأيخذه والثوب يقر يف يد البائع ويرد 
ت بينة ابلعقدين ثبتا وإن قامت بينة أبحدمها ثبت وحيلف املنكر إليه إن كان عند املشرتي وإن قام

 لآلخر ويبطل حكمه.
 

 فصل
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القارئ: وإن اختلفا يف صفة الثمن رجع إىل نقد البلد نص عليه فإن كان فيه نقود رجع إىل أوسطها 
 قاضي يتحالفان.نكر وقال الوعلى من القول قوله اليمني ألن الظاهر صدقه فكان القول قوله كامل

الشيخ: هذه املسألة فيما إذا اختلفا يف صفة الثمن فقال أحدمها أنه دوالر وقال اآلخر بل رايالت 
 سعودية فإذا كانوا يف أمريكيا كان الثمن ابلدوالر وإذا كانوا يف السعودية كان الثمن ابلرايل.

 
 فصل

فيه روايتان إحدامها القول قول من مني وحنوه فالقارئ: وإن اختلفا يف أجل أو شرط أو رهن أو ض
ينكره مع ُيينه ألنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله والثانية يتحالفان ألهنما اختلفا يف صفة العقد 

 فأشبه ما لو اختلفا يف قدر الثمن.
إنه  الشيخ: هذه فيها مسائل منها اختلفا يف األجل أبن قال املشرتي إن الثمن مؤجل وقال البائع

ملدعي هنا املشرتي وذلك ألن األصل حلول الثمن فمثاًل إذا ابعه سيارة خبمسني فقال البائع حال فا
إن الثمن حال وقال املشرتي إن الثمن مؤجل فاملشرتي مدعي والبائع منكر والبنية على املدعي 

أن الثمن  فمن املعلومواليمني على من أنكر وظاهر كالم املؤلف أننا ال نرجع للقرائن أبن ننظر للثمن 
 املؤجل خيتلف عن

 
الثمن احلاضر فإذا كان قول البائع يؤيده الواقع أبن كانت القيمة قليلة فيما لو كان الثمن مؤجاًل 

فالقول قول البائع وإذا كان العكس القول قول املشرتي فلو نظر على ما يدعيه كل واحد منهما هل 
دعي ملا خيالف الواقع هو مدعي ملا خيالف الظاهر يهاً ألن امليوافق الواقع أم ال لكان هذا قواًل وج
 وهو ظاهر قوي يرجح على األصل.



القارئ: وإن اختلفا فيما يفسد العقد القول قول من ينفيه ألن الظاهر من حال املسلم تعاطي 
ت الصحيح وإن قال أحدمها كنت مكرهاً أو جمنوان فالقول قول اآلخر ألن األصل معه وإن قال كن

ذلك نص عليه ألهنما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وحيتمل أن صغريًا فك
 القول قول مدعي الصغر ألن األصل معه.
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الشيخ: صورة املسألة رجل اشرتى من شخص سيارة مث أدعى البائع أنه صغري من أجل أال يصح 
صحح العقد فهل ابلغ من أجل أن يالبيع ألن الصغري ال يصح تصرفه وادعى املشرتي أن البائع 

نقول إن األصل يف العقود الصحة وأن هذا ابلغ أو نقول إن األصل الصغر حىت يقوم دليل على أنه 
بلغ؟ اجلواب نقول الواقع أن عندان أصلني أصل أن هذا البائع مل يبلغ وأصل أن األصل الصحة 

يبلغ فاملسألة واضحة أنه كان إىل اآلن مل وهذه الدعوة تكون حني كون املدعي للصغر ابلغاً أما إذا  
 يرجع إىل احلاكم.

القارئ: وإن قال عبد بعتك بغري إذن سيدي فأنكره املشرتي فالقول قول املشرتي ألن األصل 
 الصحة وإن أنكره السيد فالقول قوله ألن األصل معه وال دليل على خالفه.

بد شيئاً مث قال العبد ا اشرتى شخص من عالشيخ: هذه املسألة قد تشتبه على بعض الناس وهي إذ
بعتك بغري إذن سيدي فالقول قول املشرتي ألن األصل صحة العقد وأما إذا قال السيد أان مل آذن 

له فالقول قول السيد ألن األصل عدم اإلذن وهذه املسألة قد يقول قائل كيف نقبل قول السيد وال 
معه سلعة يبيعها مث يقول إن سيدي لظاهر فهذا عبد و نقبل قول العبد؟ نقول ألن قول العبد خالف ا

مل أيذن يل هذا بعيد واألصل الصحة أما مسألة أن السيد مل أيذن فهذا يقع كثريًا قد يتجرأ العبد على 
 أن يبيع شيئاً من ملك سيده والسيد مل أيذن له.

 السائل: إذا قال العبد إن السيد قد أذن يل فهل تقبل دعواه؟
 لى السيد أنه قد أذن له.قبل دعوى العبد عالشيخ: ال ت

القارئ: وإن قال أحد املتصارفني تفرقنا قبل القبض أو أدعى فسخ العقد وأنكره اآلخر فالقول قول 
 املدعي الصحة ألن األصل معه.

الشيخ: املتصارفان مها اللذان ابع أحدمها على اآلخر ذهباً واآلخر ابع عليه فضة فالقول قول 



أن من أدعى فساد عقد وأدعى اآلخر صحته فالقول قول مدعي  هذا األصل فاألصلمدعى الصحة 
 الصحة إال إذا وجد ما يناقض ذلك.
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القارئ: وإن اختلفا يف عيب حيدث مثله فأدعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه ففيه روايتان 
ملشرتي ألن األصل عدم ول قول اإحدامها القول قول البائع ألن األصل عدم العيب والثانية الق

 القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن.
الشيخ: الصحيح أن القول قول البائع ألن األصل عدم العيب األصل السالمة وعدم العيب فإذا 
اشرتى شيئاً وقال إن فيه عيب من أجل أن يرده فقال البائع بل هو سليم وليس هناك بينة فالقول 

ألن األصل السالمة وعدم العيب إال إذا كان هناك ما ُينع قول أحدمها فيعمل به البائع  قول
فاإلصبع الزائدة يكون القول فيها قول املشرتي ألنه ال ُيكن أن حتدث واجلرح الطري الذي ينزف 

 دماً يكون القول قول البائع لكن إذا كان حيتمل هذا وهذا فالقول قول البائع على الصحيح وإال
 لة فيها خالف.فاملسأ

القارئ: وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا املبيع فالقول قوله ألن األصل سالمة املبيع وبقاء العقد 
وإن قبض املسلم فيه أو املبيع ابلكيل مث قال غلطت علي يف الكيل ففي وجهان أحدمها القول قول 

ألن األصل عدم القبض ملا أنكر املشرتي البائع ألن األصل السالمة من الغلط والثاين القول قول 
 قبضه وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله يف قدره وجهاً واحد.

 الشيخ: كالم املؤلف صحيح.
 

 فصل
القارئ: وإن ابعه بثمن معني وقال كل واحد منهما ال أسلم ما بعته حىت أقبض عوضه جعل بينهما 

قوقهما ابلعني وإن كان البيع بثمن يف  تعلق حعدل يقبض منهما ويسلم إليهما معاً ألهنما سواء يف
الذمة أجرب البائع على تسليم املبيع أوالً لتعلق حق املشرتي بعينه فقدم على ما تعلق ابلذمة كأرش 

 اجلانية مع الدين مث جيرب املشرتي على تسليم الثمن.
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منك هذا الكتاب بعشرة رايالت  الشيخ: قوله )يف الذمة( ليس معناه مؤجل فمثاًل إذا قلت اشرتيت
لذي يف الذمة أما إذا ابعه مبعني أبن فالكتاب معني والثمن يف الذمة فهنا نقول يمسلَّم أواًل املعني مث ا

قال بعتك هذه الساعة هبذه الساعة مث اختلفا فقال املشرتي أعطين حىت أعطيك الثمن وقال البائع 
تى برجل عدل وأيخذ الساعة من البائع ومن  أعطين حىت أعطيك السلعة ماذا نعمل؟ نقول أيم

ه هذا إذا كان معني أما إذا كان الثمن غري معني املشرتي مث يسلم ساعة املشرتي إليه وساعة البائع إلي
أبن قال اشرتيت منك هذا الكتاب بعشرة رايالت فنقول جيب على البائع أن يسلم السلعة أواًل مث 

 أيخذ الثمن اثنياً.
 

ن فإن كان معسراً أو ماله أو ماله ألن الواو ال يستقيم املعىن فيها عند غائب فيه ابلرفع ومل الشيخ: حن
 أو ماله غائباً يعين أو كان ماله غائبا.يصح 

القارئ: فإن كان معسراً أو ماله غائباً يف مسافة القصر فللبائع فسخ البيع ألن عليه ضرراً يف أتخري 
ماله كما لو أفلس املشرتي وإن كان الثمن حاضرًا أجرب على دفعه يف الثمن فجاز له الرجوع إىل عني 
حجر عليه يف املبيع ويف سائر ماله حىت يسلمه لئال يتصرف يف املبيع  احلال وإن كان يف داره أو دكانه

 فيضر ابلبائع.
قول الشيخ: هذه غري موجودة عندان وإال لكانت مشكلة فالنزاع يف هذا ال يوجد اليوم وإال كان ن

حنجر عليه ونكتب على دكانه إعالن أبنه ال يبايعه أحد وال يشاريه حىت يسلم الثمن فهذه فيها 
 وبة لكن لندرة وقوعها عندان احلمد هلل كفنا هللا إايها.صع

القارئ: وإن كان غائباً دون مسافة القصر ففيه وجهان أحدمها له الفسخ ألنه تعذر الثمن لإلعسار 
 ال يفسخ ولكن حيجر على املشرتي ألنه يف حكم احلاضر أشبه الذي يف البلد أشبه اإلفالس والثاين

عليه تسليم املبيع ما مل حيضر الثمن وُيكن أخذه ألن يف تسليمه بدون  والصحيح عندي أنه ال جيب
 ذلك ضررًا وخطراً بفوات الثمن عليه فلم يلزمه تسليم عوضه قياساً على العوض اآلخر.

ملوفق هو الصحيح وهو ما يعرب عنه العلماء حببس املبيع على مثنه يعين هل الشيخ: الذي صححه ا
نه أو ال؟ الصحيح أن له حبسه على مثنه خصوصاً إذا كان املشرتي معسراً للبائع حبس املبيع على مث

أو مماطاًل فكيف يفرط مباله يعطيه املشرتي وهو ال يدري أيعطيه الثمن أو ال فالصواب أن له حبس 
 على مثنه. املبيع

(4/386) 



 

 كتاب السلم
 القارئ: السلم أن يسلم عيناً حاضرة يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجل.

نك مائة الشيخ: السلم أن يسلم عيناً حاضرة كالدراهم يف عوض موصوف ابلذمة فيقول اشرتيت م
ال املؤلف )إىل أجل( صاع بر مبائة رايل وينقد الرايل والبد أن يكون املسلم فيه مؤجاًل أبجل وهلذا ق

فهنا أواًل ممسَلم وممسَلم فيه وممسلِّم وممسَلٍم إليه فاملمسلِّم هو املشرتي واملمْسَلم إليه هو البائع واملمسلم 
أن يكون موصوفاً يف الذمة فال يصح الثمن يف عني هو الثمن واملمسلم فيه هو املثمن واملثمن البد 
دره كذا وكذا والبيع مؤجل إىل سنة ال يصح أما إذا فلو قلت اشرتيت منك هذه السيارة بعوض ق

أجل الثمن فال أبس أما أن تكون عني حاضرة فليس هذا بسلم بل هو بيع عني بعني البد أن يكون 
 السلم موصوفاً يف الذمة والبد أن
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البد أن يكون  يكون إىل أجل وظاهر كالم املؤلف إىل أجل قليل أو كثري لكن الفقهاء رمحهم هللا قالوا
مرة أخرى نقول أتيت إىل فالح عنده خنل هلذا األجل أتثري يف القيمة يعين له وقع يف الثمن _ واملثال 

فقلت أسلمت إليك مائة رايل مبائة صاع من التمر حيل بعد سنة فهذا جائز والدليل أنه قدم النيب 
وبه نعرف أن حديث عبادة بن صلى هللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفون يف الثمار وأجاز ذلك 

إذا كان يد بيد( أنه يستثىن ما إذا كان  الصامت )إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم
أحدمها نقدًا أي دراهم أو داننري فإنه جيوز أن تسلم الدراهم والداننري يف بر أو متر أو شعري أو ملح 

ه مصلحة للمتعاقدين فاملشرتي يستفيد ولو إىل أجل وهل يف السلم مصلحة للمتعاقدين؟ نعم في
مثاًل نقداً فهو سيشرتيه أبقل من رايل مؤجاًل والبائع يستفيد  زايدة املثمن ألنه إذا كان الصاع برايل

 تعجيل الثمن.
القارئ: وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف وتعترب فيه شروط البيع ويزيد بشروط 

ينضبط ابلصفات اليت خيتلف الثمن ابختالفها ظاهرا ألنه بيع ابلصفة  ستة أحدها أن يكون مما
 مكان ضبطها.فيشرتط إ

الشيخ: قوله رمحه هللا )يزيد بشروط ستة( هذه إذا أتملها اإلنسان مل تكن ستة فمثاًل اشرتاط أن 
 يكون منضبطاً ابلصفة هذا متفرع من قولنا يشرتط أن يكون املبيع معلوماً.



عليه  السلم يف املكيل واملوزون واملذروع ملا روى ابن عباس عن رسول هللا صلى هللاالقارئ: فيصح 
وسلم أنه قدم املدينة وهم يسلفون الثمار السنتني والثالث فقال )من أسلف فليسلف يف كيل معلوم 

 ووزن معلوم إىل أجل معلوم( متفق عليه.
عليها شروطاً ألن العقود يف اجلاهلية منها الشيخ: السلم من العقود اليت أقرها اإلسالم ولكن أدخل 

نها ما أقره اإلسالم علىما هو عليه كاملضاربة ومنها ما أقره اإلسالم ما أنكره اإلسالم كعقود الراب وم
 وأدخل عليه شروطاً تصححه كالسلم.
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ول هللا صلى هللا القارئ: وقال عبد هللا بن أيب أوىف وعبد الرمحن بن أبزى كنا نصيب املغامن مع رس
ة والشعري والذبيب فقيل أكان هلم عليه وسلم فكان أيتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم يف احلنط

 زرع أم مل يكن قال ما كنا نسأهلم عن ذلك رواه البخاري.
الشيخ: وهذا دليل على أنه يصح السلم يف زرع أو متر حىت إىل غري الفالح ولكن إذا كان إىل غري 

 فكيف يويف؟ اجلواب يشرتي إذا حل األجل ويويف. الفالح
ابخلرب وقسنا عليه ما يضبط ابلصفة ألنه يف معناه ويصح يف اخلبز القارئ: فثبت جواز السلم يف ذلك 

 واللبأ والشواء ألن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه ابلنشافة والرطوبة فصح السلف
 

اء واللحم املطبوخ ألن عمل النار فيه خيتلف فال كاجملفف ابلشمس وقال القاضي ال يصح يف الشو 
 ينضبط.

ه حىت لو أختلف فاالختالف هنا يسري والشواء معروف أنه يشوى اجلزء الشيخ: الصحيح األول ألن
 من اللحم على وجه معروف بني الناس وال حيتاج إىل حترير.

 السائل: ما معىن اللبأ؟
 يسمى لبأ ألنه يقع أصفر وإذا أمحي يف النار جتمد. الشيخ: اللبأ هو اللنب أول ما تلد البهيمة

 
 فصل

 ينضبط كاجلوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق وحنوها ألهنا ختتلف القارئ: وال يصح فيما ال
اختالفاً متبايناً ابلكرب والصغر وحسن التدوير وزايدة ضوئها وال ُيكن تقديرها ببيض العصفور وحنوه 



 ألهنا ختتلف.
دًا لكن خ: بيع هذه األشياء يصح ألهنا مرئية يراها اإلنسان لكن وصفها ال ُيكن فهو صعب جالشي

السلم يف الفناجني أو األسطال أو األابريق أو األواين؟ جيوز ألنه ُيكن ُيكن ضبطها خصوصاً يف 
 عهدان اآلن.

األوساط وجهان أحدمها القارئ: ويف احلوامل من احليوان والشاة اللبون واألواين املختلفة الرؤوس و 
جمهول والثاين يصح ألن احلمل واللنب ال  ال يصح أن يسلم فيه ألن الصفة ال أتيت عليه والولد واللنب

 حكم هلما مع األم بدليل البيع.
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الشيخ: قوله )والثاين يصح ألن احلمل واللنب ال حكم هلما مع األم بدليل البيع( هذا هو الصحيح 
ائة شاة حامل أو مبائة شاة حلوامل وذوات اللنب فتقول مثاًل هذه عشرة آالف رايل مبأنه يصح يف ا

 لبون وما أشبه ذلك.
القارئ: واألواين ُيكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها فهي كاألواين املربعة وما فيه خلط 

سه كاألنفحة يف اجلنب من غريه ينقسم أربعة أقسام أحدها ما خلطه ملصلحته وهو غري مقصود يف نف
يف خل التمر فيصح السلم فيه ألنه يسري للمصلحة الثاين أخالط  وامللح يف اخلبز والشريج واملاء

متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئني فيصح السلم فيه ألن ضبطه ممكن ويف معناه النبل 
ووسطه فأشبه القسي  والنشاب وقال القاضي ال يصح السلم فيهما ألن فيه أخالطاً وخيتلف طرفاه

ن ضبطها واالختالف فيه يسري معلوم ابلعادة فهو كالثياب من واألول أصح ألن أخالطه متميزة ممك
 جنسني خبالف القسي.

 
الشيخ: األول وهو قوله )ما خلطه يسري ملصلحته( هذا ال أبس به وال إشكال فيه كاإلنفحة يف اجلنب 

اة رة عن اللباء الذي يكون يف معدة الوليد فإذا ولدت الشاجلنب هو احلليب اجملنب واألنفحة هي عبا
م األشياء لو  طفاًل صغريًا وذبح حني كان يشرب اللباء وأخذت املعدة فاللباء الذي فيها جنب يعين جيمَنبِّّ
وضعت ملعقة صغرية منه يف كأس مث حتميه على النار َجبـَّنَـَها وصار كأنه قطعة ثلج فهذا ال يضر ألنه 

أيضاً ال يضر ألنه ملصلحته وهو د وقد جرت العادة ابلتسامح فيه وكذلك امللح يف اخلبز يسري مقصو 
يسري وقد جرت العادة به أما الثاين فيقول املؤلف )أخالط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئني( 



ؤلف ال هذا أيضاً يصح السلم فيه ألنه ُيكن ضبطه ال سيما إذا أراه منوذجاً منه والصحيح ما ذكره امل
 ما قاله القاضي رمحه هللا.

غشوش كالنب املشوب واحلنطة فيها واحلنطة فيها الزوان فال يصح السلم فيه ألن القارئ: الثالث امل
 غشه ُينع العلم بقدر املقصود فيه فيكون فيه غرر.
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قال الشاعر  الشيخ: هذا صحيح ألن اللنب املشوب من يستطيع أن يقدره؟ اجلواب ال أحد يستطيع،
 يصف قوماً استضافهم:

 ت الذئب قطحىت إذا جن الظالم واختلط ... جاءوا مبذق هل رأي
 يعين جاءوا بلنب مشوب حىت صار مثل.

القارئ: الرابع أخالط مقصودة غري متميزة كالغالية والند واملعاجني فال يصح السلم فيه ألن الصفة 
اخلشب والقرن والقصب والغزل والتوز فال يصح السلم  ال أتيت عليه ويف معناه القسي املشتملة على

 ز ما فيه منها وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب.فيها للعجز عن مقادير ذلك ومتي
الشيخ: الواقع أن هذه األشياء اليت ذكرت يف القسم الثالث والرابع إذا تطورت الصناعة وصار هذا 

أبس فلو ورد يف األسواق أخالط من الطيب لكنها معروفة ابلدقة اخللط املقصود مضبوطاً متاماً فال 
يء يسمى الند وهو عبارة عن أطياب خملوطة فإذا أسلم إليه مااًل بعيدان الند فال أبس واآلن يوجد ش

خذ من حديث أيب هريرة أن  فال أبس وإن كانت خملوطة لكنها معروفة ال ختتلف وكل هذه الشروط أتم
 ه )وسلم هنى عن بيع الغرر(.النيب صلى هللا علي

 
 فصل

فيه ألن أاب رافع قال )أستسلف النيب صلى هللا القارئ: ويف احليوان روايتان أظهرمها صحة السلم 
 عليه وسلم من رجل بكرا( رواه مسلم وألنه يثبت يف الذمة صداقاً فصح السلم فيه

 
أوصافه الظاهرة فرمبا تساوى العبدان يف كالثياب والثانية ال يصح ألنه خيتلف اختالفاً متباينا مع ذكر 

 به وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسلميه.الصفات املعتربة وأحدمها يساوي أمثال أصحا
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الشيخ: يف هذا نرجع إيل ما سبق فإذا أمكن وصفه فال أبس فاحليوان ُيكن وصفه وإذا اختلف ال 
آالف يف عبد صفته كذا  لو قال أسلمت إليك عشرةخيتلف إال يسريًا لكن العبيد صعب جدًا فمثاًل 

وكذا فهذا ال يكفي مهما قال أواًل ألنه قد يكون اندراً واثنياً أن وجه اإلنسان خيتلف اختالفاً عظيماً 
فبعض الناس جتد وجهه مبتسماً وصدره منشرحاً وإذا رأيته سرك وبعض الناس ابلعكس فمثاًل قلت 

ذا ولونه كذا وعيناه كذا ووجهه كذا فهل كذا وطوله كذا وعرضه ك  أسلمت لك كذا وكذا يف عبد سنه
ُيكن أن اإلنسان يدرك أن أييت هبذا على الوصف املطلوب؟ اجلواب ال ُيكن أبداً ورمبا كان هناك 
عبدان متفقان يف الصفات والسن واجلسم وكل شيء لكن أحدمها إذا رأيته رمبا ال تنام من احلزن 

ينبغي أن يقال إذا كان احليوان إنساانً فال يصح رح صدرك وسررت به فهنا واآلخر إذا رأيته انش
السلم فيه لصعوبة وصفه وإن كان حيواانً فاألمر سهل حىت احليوان إذا مل يطب لك فإن كان مما 

 أيكل فما أحسن أن تذحبه وأتكله وإن كان ال أيكل فالبيع.
تان إحدامها ال يصح لذلك رمان والبقل وحنوه روايالقارئ: ويف املعدود من اجلوز والبيض والبطيخ وال

والثانية يصح ألن التفاوت يسري وُيكن ضبطه بعضه ابلصغر والكرب وبعضه ابلوزن ويف الرؤوس 
 واألطراف واجللود من اخلالف مثل ما فيما قبله.

 
 فصل

لذرع إن كان القارئ: الشرط الثاين معرفة قدره ابلكيل إن كان مكيال وابلوزن إن كان موزوان ول
 ديث ابن عباس وألنه عوض غري مشاهد يثبت يف الذمة فاشرتط معرفة قدره كالثمن.مذروعاً حل

الشيخ: حديث ابن عباس )فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم( وحىت لو فرض أنه مل 
له وسلم )هنى عن بيع أييت هذا القيد يف احلديث فإنه داخل يف العموم أن النيب صلى هللا عليه وعلى آ

 غرر(.ال
القارئ: وجيب أن يكون ما يقدر به معلوماً عند العامة فإن قدره إبانء أو صنجة بعينها غري معلومة مل 

 يصح ألنه قد يهلك فيجهل قدره وهذا غرر ال حيتاج العقد إليه.
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أشبه ذلك فلو قال أسلمت  الشيخ: أي البد أن يسلم يف مكيال معلوم عند العامة كالصاع واملد وما
يتلف أو يسرق أو خيفيه أحدمها  إليك مائة رايل مبلء هذا اإلانء مائة مرة فال يصح ألن اإلانء رمبا

فيؤدي ذلك إىل التنازع فال يصح وكذلك الصنجة أي ما يقدر الشيء به وزانً البد أن تكون معلومة 
 واملعلوم عندان اآلن يف الوزن هو الكيلو.

ن أسلم يف املكيل وزان ويف املوزون كيال فعنه ال يصح ألنه مبيع اشرتط معرفة قدره فلم جيز القارئ: وإ
غري ما هو مقدر به كالربوايت وعنه ما يدل على اجلواز ألنه خيرجه عن اجلهالة وهو الغرض والبد من ب

 تقدير.
وزون كياًل وعمل الناس الشيخ: هذه الرواية هي الصحيحة أنه جيوز أن يسلم يف املكيل وزانً ويف امل
يقدروهنا اآلن ابلوزن اآلن يف املكيل الوزن فصعب على اإلنسان أن يكيل آالف األصواع وهلذا 

فالصواب أنه جيوز أن يسلم يف الرب وزانً ويف السكر كياًل السكر ألن السكر يقدر ابلوزن فإذا قدره 
 ابلكيل فال أبس.

أما املعدود فيقدر ابلعدد وقيل ابلوزن ألنه يتباين واألول القارئ: والبد من تقدير املذروع ابلذرع ف
لتفاوت يسري ويضبط ابلصغر والكرب وهلذا ال تقع القيمة بني اجلوزتني أوىل ألنه يقدر به عند العامة وا

 والبيضتني.
الشيخ: املعىن أنه ال وقع يف القيمة فيقال مثاًل يف البيض كل عشرة برايل وإن اختلفت بعض الشيء 

كن احلمد هلل اآلن مسألة املعدود أصبحت أمرًا ظاهراً فهذه األشياء اآلن تقدر أبالت معروفة ول
 مضبوطة متاماً فإذا قلت مثالً مائة ساعة موديل كذا نوع كذا فهي منضبطة متاماً.

القارئ: فإن كان يتفاوت كثرياً كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره ابلوزن ألنه أضبط لكثرة 
لكبرية اوته وتباينه وال ُيكنه ضبطه ابلكيل لتجافيه يف املكيال وال ابحلزم ألنه خيتلف وُيكن حزم اتف

 والصغرية فتعني ابلوزن لتقديره.
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الشيخ: خالصة هذا الشرط أنه البد أن يكون معلوم القدر ابلكيل يف املكيل والوزن يف املوزون 
وإن خالف أبن جعل املكيل موزوانً أو املوزون مكيالً فال أبس  والعد يف املعدود والذرع يف املذروع

ىل التنازع وإن كان على القول الراجح أما املعدود فإن ظهر التفاوت كثريًا فإنه ال جيوز ألنه يؤدي إ
 يسريًا فال أبس وأما املذروع فالبد من ذرعه ال ُيكن ضبطه إال ابلزرع.



 
 فصل

 له أجاًل معلوما فإن أسلم حااًل مل يصح حلديث ابن عباس.القارئ: الشرط الثالث أن جيعال 
هذه الشيخ: حديث ابن عابس هو قوله صلى هللا عليه وسلم )إىل أجل معلوم( وهذا مبين على أن 

اجلملة )إىل أجل معلوم( يعود فيها الشرط إىل املعنيني مجيعاً ومها األجل وكونه معلوماً وقال بعض 
قوله )معلوم( فقط يف قوله )إىل أجل معلوم( يعين أنه إذا كان مؤجالً فليكن العلماء إن هذا يعود إىل 

 الشيء احلال أبن يقول هذه األجل معلوماً وبناًء على هذا القول ال يشرتط التأجيل فيصح السلم يف
مائة رايل مبائة صاع وال يقدر أجاًل فهذا ال أبس به على القول أبن الشرط يعود إىل أن يكون األجل 

 علوماً ال إىل أجل معلوم.م
القارئ: وألن السلم إمنا جاز رخصة للرفق وال حيصل الرفق إال ابألجل فال يصح بدونه كالكتابة فإن  

حاال قال القاضي وجيوز التفرق قبل قبض رأس املال ألنه بيع وحيتمل أن ال كان بلفظ البيع صح 
 جيوز ألنه بيع دين بدين.

حيح والعمل عليه اآلن فتجد الرجل يقول لصاحبه أرسل يل كذا الشيخ: ما قاله القاضي هو الص
 بكم تبيع وكذا من احلاجات وهو مل يقبضها وال يعطيه الثمن مث بعد ذلك يعطيه الثمن فيقول مثالً 

الكيس من الرز فقول البائع أبيعه مبائة فيقول له أرسل لنا كيساً وال يسلمه الثمن وكذلك البائع مل 
 فما قاله القاضي هو الصحيح وهو عليه العمل اآلن.حيضر املبيع بعد 
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القارئ: ويشرتط يف األجل ثالثة أمور أحدها كونه معلوماً لقول هللا تعاىل )إِّىَل َأَجٍل ممَسّمى( وللخرب 
ةِّ قمْل از لقول هللا تعاىل )َيْسأَلوَنَك َعنِّ اأْلَهِّلَّ فإن جعله إىل احملرم أو يوم منه أو عيد الفطر وحنوها ج

هَِّي َمَواقِّيتم لِّلنَّاس( وإن قدره بغري ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه املسلمون جاز 
 ألنه معلوم ال خيتلف وقال ابن أيب موسى ال يصح ألنه ال يعرفه كثري من الناس.

م على شهر رفه املسلمون مثل شهر كانون فال أبس ألن كانون علالشيخ: املؤلف قيد ذلك أبن يع
معني لكن عيد الكافر ينبغي أال يصح األجل إليه ألن العيد شعار ديين عند الكفار فال جيوز أن جتعل 

آجال بيوع املسلمني إىل هذا الشعار الديين وإذا قال العلماء يصح أو ال يصح فهل يلزم من قوهلم 
نص على هذا أهل العلم اجلواب نعم إال يلزم ذلك فكل شيء فاسد فهو حرام  ال يصح أنه حرام؟



وهو حقيقة ألنه إذا كان فاسداً مث إنك عملت به صار هذا مضاد للشرع فالقاعدة أن كل فاسد 
 حرام سواء من الشروط أو العقود أوغريها.

 
صح وجهاً واحدًا ألن املسلمني ال القارئ: وإن كان مما ال يعرفه املسلمون كالشعانني وعيد الفطري مل ي

 ز تقليد أهل الذمة فبقي جمهوالً.يعرفونه وال جيو 
الشيخ: كالم املؤلف جيد يف قوله )ال جيوز تقليد أهل الذمة( هذا جيد جداً فمثاًل عيد امليالد معلوم 

عيد امليالد عند املسلمني لكنه شعار ديين فال جيوز أن جتعل آجل البيوع واإلجيارات وما أشبهها إىل 
 وشبهه من األعياد الدينية عندهم.

ارئ: وإن جعال األجل إىل مدة معلومة كشهر معني تعلق أبوهلا ولو قال حمله يف رمضان فكذلك الق
ألنه لو قال لزوجته أنت طالق يف رمضان طلقت يف أوله ولو أحتمل غري األول مل يقع الطالق 

 ابلشك.
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آخر الشهر مشكوكاً الشيخ: املعىن أنه لو أحتمل غري األول أي غري أول الشهر لكان احتماله يف 
ماًل أن يكون يف أول فيه وال يقع الطالق ابلشك لكن لو أن إنسان عكس قال مادام األمر حمت

الشهر أو أخره فإيقاعه يف أول الشهر مشكوك فيه أيضاً فال ُيكن أن جنزم إال يف آخر الشهر ولو 
كس وال شطط فال نضر قال قائل إذا كان حمله يف رمضان فقولوا يف الوسط أي وسط رمضان فال و 

 البائع وال نضر املشرتي ولو قيل هبذا لكان جيداً.
ه امساً يتناول شيئني كربيع تعلق أبوهلما وإن قال ثالثة أشهر أنصرف إىل اهلاللية ألن القارئ: وإن جعل

 الشهور يف لسان الشرع فإن كان أثناء الشهر كمل ابلعدد ثالثني والباقي ابألهلة.
نه ابألهلة مطلقاً سواء يف أثناء الشهر أو يف أول الشهر ومثل ذلك قوله تعاىل الشيخ: والصواب أ

هِّنَّ َأْربـََعَة َأْشهمٍر َوَعْشرًا( فالصواب أنه ال)َوالَّذِّ  َنـْفمسِّ  فرق يَن يـمتَـَوفَـّْوَن مِّْنكمْم َوَيَذرموَن َأْزَواجاً َيرَتَبَّْصَن أبِّ
 من أوله فهي تكمل كلها ابألهلة.بني أن يكون ابتداء املدة يف أثناء الشهر أو 

العربية يستعملون الشهور غري العربية فما السائل: البالد اليت يكون فيها املسلمون ينطقون بغري 
 احلكم؟

الشيخ: ال مانع إذا كانوا ال يعرفون إال أشهر أخرى غري عربية فال أبس وإن كان ينبغي أن ينقلوا إىل 



 األشهر العربية.
 لآلجال اليت يقال فيها إىل رأس السنة مثاًل لكن هم ال يقصدون عيد الكفار؟السائل: ابلنسبة 

مل ينص على العيد وقال على رأس السنة فال أبس ألن حىت أعياد الكفار ابلنسبة لرأس الشيخ: إذا 
السنة ختتلف بعض األعياد تتقدم رأس السنة أبربعة أايم أومخسة أايم وبعضها يتأخر فاملهم إذا مل يقيد 

 ابلعيد فال أبس.
 

 السائل: ما الفرق بني قوهلم يف األجل إىل رمضان أو يف رمضان؟
إذا قال إىل رمضان فهو حيل يف آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان وإذا قال يف  الشيخ:

 رمضان ينبغي أن يقال أنه إذا قال يف رمضان أن حيل يف وسط الشهر.
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يكون مما ال خيتلف فإن جعله إىل احلصاد واجلذاذ واملوسم مل يصح ألن ابن  القارئ: األمر الثاين أن
ىل شهر معلوم وألن ذلك خيتلف ويفرب عباس قال: ال تتبايعوا إىل احلصاد والدايس وال تتبايعوا إال إ

ويبعد فلم جيز جعله أجالً كقدوم زيد وعنه أنه قال أرجو أن ال يكون به أبس ألن ابن عمر كان يبتاع 
إىل العطاء وألنه ال يتفاوت تفاواتً كثريا فإن أسلم إىل العطاء يريد به وقته وكان معلوماً جاز وإن أراد 

 نفس العطاء مل يصح ألنه خيتلف.
الشيخ: هذه املسألة يف أتجيل السلم ابحلصاد واجلذاذ فيه روايتان عن اإلمام أمحد رمحه هللا رواية أنه 

جيوز والصواب أنه جائز وال أبس به ألن وقت احلصاد معلوم ال أبس به وراوية أخرى أنه ال 
يف الزمن واالختالف فيه يسري ومثل هذا جرت العادة ابلتسامح فيه ومثله كذلك قدوم احلجاج 

األول فإن قدوم احلجاج يف الزمن األول يكون متقارابً أما اآلن فإن احلجاج خيتلفون اختالفاً كثريًا فال 
ما روي عن ابن عباس )ال تبايعوا للحصاد والدايس( فلعله أراد أن يبيع نفس  يصح التأجيل به وأما

ألجل ألن الفالح رمبا يقول أان الذي جذ ونفس الذي ديس فيكون النهي مصباً على العني ال على ا
أؤجل السلم حىت أحصد ويعين بذلك أنه يبيع ما حصد أو حىت أحز ويعين بذلك جذاذه وهذا ال 

ما احلصاد مبعىن وقت احلصاد فالصواب الرواية الثانية عن أمحد أن ذلك جائز شك أنه جمهول أ
ن يف الوقت احلاضر الرواتب فهذا ال وكذلك إذا أسلم إىل العطاء يعين عطاء الديوان ومثله عندان اآل

أبس به ألن االختالف فيها يسري أما إذا أراد نفس العطاء فهذا ال يصح ألنه قد حيصل يف وقته وقد 



  حيصل.ال
القارئ: األمر الثالث أن تكون مدة هلا وقع يف الثمن كالشهر ونصفه وحنوه فأما اليوم وحنوه فال 

 عترب ليتحقق املرفق وال يتحقق إال مبدة طويلة.يصح التأجيل به ألن األجل إمنا ا
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وذلك ألن احلديث الشيخ: قوله )املرفق( يعين مكان الرفق أو ليتحقق الرفق وهذا الشرط فيه نظر 
مل الكثري والقليل ولكن من يقول فيه الرسول عليه الصالة والسالم )إىل أجل معلوم( وأجل نكرة تش

املعلوم عادة أنه البد أن يكون األجل طوياًل ألن ابذل الدراهم سيخفض من القيمة فإذا كان الصاع 
ال ربعاً مثاًل إذ أن املبيع سوف يتأخر يساوي درمهاً فإنه سوف خيفف من القيمة فال يعطيه إال درمهاً إ

ل له وقع يف الثمن والتمثيل ابلشهر ونصفه وحنوه تسليمه وهذا هو األغلب أنه البد أن يكون أبج
أيضاً خيتلف فأحياانً تكون السلع غري مستقرة فيكون األجل القليل له وقع يف الثمن وأحياانً تكون 

ا كان يف مدة طويلة وكذلك أيضاً رمبا يكون عقد السلم مستقرة فال يكون له وقع يف الثمن إال إذ
 قرب املوسم كموسم احلج مثالً 

 
فهنا ال شك أن املدة القليلة سيكون هلا وقع يف الثمن مبناسبة املوسم ألن املوسم ترتفع به األسعار 

حىت يف  واخلالصة أن القول الراجح أنه ال يشرتط األجل وال كونه له وقع يف الثمن وأن السلم يصح
 احلال وسبق الكالم على هذا.

أن يسلم يف خبز وحلم أيخذ كل يوم أرطااًل  القارئ: فإن أسلم يف جنس إىل أجلني أو آجال مثل
معلومة جاز ألن كل بيع جاز إىل أجل جاز إىل آجال كبيوع األعيان وجيوز أن يسلم يف جنسني إىل 

 أجل واحد ملا ذكران.
جنس واحد إيل أكثر من أجل فيقول أسلمت إليك ألف رايل مبائة  الشيخ: يعين جيوز أن يسلم يف

يف رجب والنصف الثاين يف شوال فهذا جائز وكذلك العكس أن يسلم يف صاع من الرب نصفها حيل 
شيئني إىل أجل واحد كأن يقول أسلمت إليك مائة رايل خبمسني صاعاً من الرب ومخسني صاعاً من 

 الشعري حتل يف رجب فهذا جائز.
إجازتنا أن السائل: ما هو اجلمع بني قول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال تبع ما ليس عندك( وبني 

 يعقد على الشيء عقد سلم وهو حال؟
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الشيخ: يف السلم هو على شيء موصوف يف الذمة فالفرق أن قوله صلى هللا عليه وسلم )ال تبع ما 
لب الذي ابع الشيء الذمة فهذا غري معني وهلذا نطاليس عندك( يقصد العني أما املوصوف يف 

 املوصوف ابلذمة نطالبه إبجياده على كل حال وأما الشيء املعني لو تلف ما نطالبه به.
 

 فصل
القارئ: الشرط الرابع أن يكون املسلم فيه عام الوجود يف حمله مأمون االنقطاع فيه ألن القدرة على 

 يصح ألنه ال يوجد فيه إال اندراً. فلو أسلم يف العنب إىل شباط ملالتسليم شرط وال تتحقق إال بذلك 
الشيخ: شباط شهر إفرجني يرافق الشتاء فلو أسلم يف العنب إىل شباط فهذا ال ُيكن أن يوجد فيه 

عنب يف شباط وذلك يف عصر املؤلف رمحه هللا أما يف عصران فيوجد وذلك خبزنه يف املربدات 
م فيه موجودًا وقد احللول يف مكانه نرجع لألصل البد أن يكون املسلوالثالجات وعلى كل حال 

وهذا املهم ألنه لو أسلم يف شيء ال ُيكن وجوده يف وقته يف ذلك املكان صار يف هذا تعجيز 
ومغامرة لكن البد أن يوجد وهنا نتعرض ملسألة يستعملها املقاولون يف البناء يقول مثاًل أبين يل هذا 

ك خصم كل يوم مائة رايل أو ألف رايل أو ما ستة أشهر فإن انتهت الستة فعليالبيت يف خالل 
يتفقان عليه فهل جيوز هذا أو ال جيوز؟ اجلواب نقول إن ضرب مدة ُيكن فيها انتهاء البناء فهذا 

 جائز وإن ضرب مدة ال ُيكن فيها انتهاء البناء فهذا ال جيوز
 

مدة اإلنشاء فسيكون السعر  امرًا ومن املعلوم أنه إذا قصرألنه يف املسألة األخرية يكون املقاول مغ
أعلى وحينئذ يكون إما غامناً وإما غارماً وأما إذا كانت املدة يف وقت ُيكن أن ينتهي فيه البناء فهذا 

 ال أبس به.
القارئ: وال يصح السلم يف مثرة بستان بعينه وال قرية صغرية ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

اننري يف متر مسمى وقال اليهودي من متر حائط بين فالن فقال النيب أنه أسلف إليه رجل من اليهود د
 صلى هللا عليه وسلم أما من حائط بين فال ولكن كيل مسمى إىل أجل مسمى رواه ابن ماجه.
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ين قد يكون الشيخ: هذا احلديث ليس فيه داللة على ما ذهب إليه املؤلف ألن كونه من حائط ب
فإن بستانه يستطيع أن معجوزاً عنه حني حلول األجل لكن إذا أراد أن يسلم إليه بتمر من بستانه 

يويف منه أما من بيع من حائط فحائط بين فالن قد يكون املسلم إليه قادرًا على حتصيله وقد يكون 
املسلم إليه فال أبس به وإن  غري قادر وهلذا ينبغي أن يكون يف ذلك تفصيل فيقال إن عينه مما ُيلكه 

عنده وال يتمكن من الوفاء وهذا القول  كان من حائط آخر فإنه ال جيوز ألنه داخل يف بيع ما ليس
الذي ذكرته هو الذي عليه عمل الناس اليوم وفيما سبق كان الفالحون أيتون إىل التجار ويسلم 

وهذا ال أبس به فصار يف هذا على التجار إليهم دراهم يف متر من خنيلهم أو يف حب من زرعهم 
ي ُيلكه فال أبس بذلك وإن عينه من بستان القول الراجح تفصيل وهو أنه إن عينه من بستانه الذ

آخر فإنه ال جيوز لكن لو قال من حائط بين فالن أو ما ُياثله فهل جيوز؟ نعم جيوز ألننا علمنا من 
 ا النوع الطيب.قوله من حائط بين فالن أو ما ُياثله أنه أراد هذ

صح السلم يف عني لذلك وألن القارئ: وألنه ال يؤمن تلفه فلم يصح كما لو قدره مبكيال معني وال ي
 األعيان ال تثبت يف الذمة.

 
 السائل: ما حكم السلم يف العني؟

الشيخ: السلم يف العني ال يصح ألنه إذا أسلم يف العني ملكها املشرتي وإذا ملكها فكيف تبقى؟ 
 بداًل من أن تقول سلم أذكر أنه بيع فقل بعت عليك هذا الشيء ويبقى عنده حسب الشرط. فنقول

السائل: السلم إذا كان إىل أجل مثاًل إىل سنة فإنه حينئذ رمبا يرتفع سعر الشيء الذي أسلم فيه ورمبا 
 ينخفض جدًا فيكون املسلم إما غامناً أو غارماً؟

و غارماً ألن الغامن والغارم مبقتضى العقد أما هذا فهو غامن وغارم الشيخ: هذا ال أبس به وليس غامناً أ
 يقول العوام حظه ونصيبه. حبسب السعر وكما

 
 فصل
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القارئ: الشرط اخلامس أن يضبط بصفاته اليت خيتلف الثمن هبا ظاهرا فيذكر اجلنس والنوع واجلودة 
خلشونة واللني والصالبة والرقة سمك والنعومة واوالرداءة والكرب والصغر والطول والقصر والعرض وال



والصفاقة والذكورية واألنوثية والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة وحنو ذلك مما 
 يقبل هذه الصفات وخيتلف هبا.

ة اليت الشيخ: يقول املؤلف )أن يضبط صفاته اليت خيتلف الثمن هبا ظاهرًا( يعين وأما الصفات اليسري 
ف هبا الثمن إال قلياًل فال يشرتط قال اإلمام أمحد كل سلم خيتلف فال ُيكن أن تضبط ال خيتل

الصفات ضبطاً كاماًل كأمنا تشاهدها يقول املؤلف )فيذكر اجلنس والنوع( والصحيح أن ذكر النوع  
ل مبائة صاع كايف عن ذكر اجلنس ألن اجلنس أعم والنوع أخص فمثاًل يقول أسلمت إليك مائة راي

الرب حنطة والرب كما هو معروف أنواع منه احلنطة واملعيَّا والصماء والقيمي واجلرابء فهذه مخسة من 
أنواع فعلى قول املؤلف البد أن تذكر اجلنس والنوع فتقول مثاًل أسلمت إليك مائة رايل مبائة صاع 

في ذكر ط ذكر اجلنس فيكمن الرب حنطة لكن حنن نقول إذا ذكر األخص مشل األعلى فال يشرت 
النوع ألنه إذا ذكر النوع حتدد اجلنس قطعاً مث قال املؤلف يذكر )اجلودة والرداءة والكرب والصغر( 

وهذا صحيح البد أن يقول جيد أو رديء وكذلك يف الكرب والصغر البد أيضاً أن يذكر أنه من النوع 
هذا فيما لو أسلم حبيوان أو )الطول والقصر( الكبري أو من النوع الصغري أو من النوع املتوسط وقوله 

إبنسان رقيق أما املذروع فالبد أن حيدد الذرع وقوله )العرض والسمك( والعرض والسمك هذا فيما 
لو أسلم يف خشب أو غريه وقوله )النعومة واخلشونة( هذا مثاله القماش وقوله )اللني والصالبة ... 

ت اليت خيتلف هبا الثمن اختالفاً ظاهراً ط أن يذكر الصفااخل( وعلى كل حال الصحيح يف هذا الشر 
 هذا هو الضابط.
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القارئ: الشرط اخلامس أن يضبطه بصفاته اليت خيتلف الثمن هبا ظاهرا فيذكر اجلنس والنوع واجلودة 
الرقة اخلشونة واللني والصالبة و والرداءة والكرب والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة و 

والصفاقة والذكورية واألنوثية والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة وحنو ذلك مما 
يقبل هذه الصفات وخيتلف هبا ويرجع فيما ال يعلم منها إىل تفسري أهل اخلربة فإن شرط األجود منها 

ن شرط األردأ فيه وجهان أحدمها ال فإن وصل إليه كان اندرا وإمل يصح ألنه يتعذر عليه الوصول إليه 
 يصح لذلك والثاين يصح ألنه ُيكنه تسليم املسلم أو خري منه من جنسه فيلزم املسلم قبوله.

 
الشيخ: إذا قال املسلم أسلمت إليك مائة رايل مبائة صاع بر أجود ما يكون فإن هذا ال يصح لتعذر 



د فوقه أجود وإىل ما ال هناية فيتعذر الوفاء وإن جيد إال وفوقه أجود واألجو الوصول إليه ألنه ما من 
أمكن فإنه ال يكون إال اندراً ولكن بعض العلماء قال إنه يصح أن يقول األجود وحيمل قوله األجود 
على أجود ما يكون يف السوق يف البلد الذي هو فيه وهذا القول هو الصحيح ألن هذا هو املتعارف 

أو من أجود ما يكون فليس معناه أين أريد أن تطوف أبقطار الدنيا  فأان إذا قلت أجود ما يكونعليه 
حىت تصل إىل شيء ليس فوقه شيء بل املراد أجود ما يكون يف السوق وهذا شيء متعارف عليه وال 

هذا أجود ما خيتلف فيه اثنان وهلذا كان القول الراجح أنه ال أبس به فإذا أحضره املمسَلم إليه وقال 
سلِّم ال انظر الدكان الفالين فيه أجود منه فنقول اآلن للممْسلِّم أن يطالب املمْسَلم إليه يكون فقال املم 

ابألجود أما إذا قال اذهب إىل السوق لن جتد أحسن منه فهذا ما الذي ُينع منه، مث قال املؤلف 
يف األجود ملا  يف األردأ ومل يذكر اخلالفرمحه هللا )إذا شرط األردأ فيه وجهان( فذكر املؤلف اخلالف 

 سيأيت.
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وليعلم أنه إذا شرط األردأ فإنه كاألجود يف وجوده ألنه ما من رديء إال وهناك ما هو أردأ منه إذا 
ه خريًا من حقه وإذا أوفاه خريًا من أحضر له ما هو أجود مما وصف فإنه يلزم املسلم قبوله ألنه أوفا

بقرة وشرط أهنا ذات لنب وأهنا حيلب منها يف اليوم والليلة  حقه لزمه القبول وهلذا لو أنك بعت عليه
صاع فأتيت إليه ببقرة حيلب منها يف اليوم والليلة صاعان وقال ال الشرط الذي بيين وبينك صاع 

نعم يلزمه ألن الزايدة يف الصفات يلزم قبوهلا وهذه هي  فهل يلزمه أن يقبل ما حتلب صاعني؟ اجلواب
دة يف الصفات يلزم قبوهلا فإذا اتفق هو وإايه على سلم يف أردأ ما يكون فهل جادة املذهب أن الزاي

جيوز أو ال؟ فيه وجهان املذهب أنه ال جيوز وهناك وجه آخر أنه جيوز وهو يف احلقيقة مبين على 
دأ ما يكون يف السوق فقال املسلم الذي دفع الثمن أان أشرتط عليه األردأ املذهب ألنه إذا جاء أبر 

ه ال يلزم املسلم إليه أن يطوف البالد كلها حىت جيد ما هو أردأ ألنه من املعلوم أنه ما من رديء فإن
 إال ودونه ما هو أردأ منه لكن نقول إذا جاء أبجود مما جيب يف ذمته لزم القبول حىت لو فرض أنه يف

مما وصف فهذا خري له وال يرده البلد نفسه مل أيتِّ ابألردأ فإنه يلزمه القبول ألنه إذا أاته مبا هو أجود 
إال رجل سفيه واخلالصة اآلن نقول إنه إذا أشرتط األجود فعلى كالم املؤلف ال يصح وإن شرط 

 األردأ ففيه وجهان والصحيح أن شرط األردأ واألجود كالمها جائز.



صفات  إن أسلم يف جارية وابنتها مل يصح ألنه يتعذر وجودمها على ما وصف وإن استقصىالقارئ: و 
 السلم حبيث يتعذر وجوده مل يصح ألنه يعجز عن تسليمه.
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الشيخ: نستفيد من قوهلم رمحهم هللا )أنه إذا وصفه بصفات يندر وجودها ويعز وجودها فإنه ال 
 على أن يبين له بيتاً يف يصح( نستفيد فائدة يستعملها اآلن البناءون فيتفق املقاول والتاجر مثالً 

شهر فإن مل ينجز ذلك يف خالل ستة شهر خصم عليه كل يوم مائة وهذا يفعلونه محاية خالل ستة أ
هلم لئال يتالعب املقاول ألنه رمبا يتفق معه على ستة أشهر مث أيخذ مقاوالت كثرية وال يتمكن فهل 

خلصم نصف ما متت به املقاولة أو أكثر جيوز هذا الشرط ألنه إذا جاز هذا الشرط رمبا يستوعب ا
 هل جيوز هذا الشرط؟ نقول فيهف

 
تفصيل إن حدد مدة ُيكن يف العادة والعرف أن ينجزه فيها فال أبس أما إذا حدد مدة ال ُيكن فيها 

ذلك فهذا ال جيوز فمثاًل إذا اتفق معه على أن يبين له فيال فيها حجر وغرف علوية وسفلية فهذه 
جعل املدة ستة أشهر فهل جيوز هذا الشرط؟  كن أن يبينها يف خالل ستة أشهر مع ذلكيقيناً ال ُي

اجلواب ال ألنه مغامر أما إذا كان ُيكن وأنه إذا بناها بناءًا مستمرًا وحسب العادة والعرف أمكن 
ذلك فال أبس هبذا الشرط وهذا احلكم الذي ذكرانه ُيكن أخذه من قول الفقهاء هنا )إن األوصاف 

 النادرة يف السلم ال جيوز اشرتاطها(.
 لقارئ: الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم يف جملس العقد قبل تفرقهما.ا

 الشيخ: رأس مال هو الثمن أي الدراهم اليت يبذهلا املشرتي.
القارئ: لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من أسلف فليسلف يف كيل معلوم( واإلسالف التقدمي 

أس املال فإذا أتخر مل يكون سلما فلم يصح وألنه يصري ا مسي سلماً وسلفاً ملا فيه من تقدمي ر وألنه إمن
بيع دين بدين فإن تفرقا قبل قبضه بطل وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما مل يقبض ويف املقبوض 

 وجهان بناًء على تفريق الصفقة وجيوز أن يكون يف الذمة مث يعينه يف اجمللس ويسلمه.
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يس تعيني الثمن فإذا قال أسلمت إليك ألف رايل خبمسمائة صاع الشيخ: الشرط هو قبض الثمن ول
هلا هل هذا جائز أو ال؟ والدراهم اآلن ليست معه لكن جاء هبا غالمه ومها مبجلس العقد مث سلمها 

نقول املؤلف يقول أن يقبض الثمن وليس أن يعنيه فإذا قال أسلمت إليك ألف رايل خبمسمائة صاع 
كن جاء هبا الغالم مث سلمها له فإن هذا جائز ألنه قبض الثمن ولو أنه قال وليست الدراهم يف يده ل

؟ هذا جائز من ابب أوىل ألن هذه أسلمت إليك هذه الدراهم مبائة صاع بر فهل هذا جائز أو ال
 املسألة األخرية اليت فرضناها فيها تعيني الثمن واملسالة األوىل يف الذمة مث أحضر الثمن.

يكون معلوماً كالثمن يف البيع فإن كان معيناً فظاهر كالم اخلرقي أنه يكتفى برؤيته  القارئ: وجيب أن
ي البد من وصفه لقول أمحد ويصف الثمن وألنه ألنه مثن عرض معني أشبه مثن املبيع وقال القاض

عقد ال ُيكن إمتامه وتسليم املعقود عليه يف احلال وال يؤمن أنفساخه فوجب معرفة رأس املال 
فات لريد بدله كالقرض يف الشركة فعلى هذا ال جيوز أن يكون رأس املال إال ما جيوز أن يسلم ابلص

 فيه.فيه ألنه يعترب ضبط صفاته فأشبه املسلم 
الشيخ: عندان اآلن الدراهم والداننري معلومة فبمجرد أن أقول لك مائة رايل سعودي مثالً تعرف أنه 

ق الدراهم والداننري ختتلف صغرًا وكربًا وثقاًل وخفة ولذلك على هذا الوصف أي الرايل لكن فيما سب
د فإذا أنفسخ العقد البد من وصفها والتعليل الذي ذكره القاضي جيد ألنه خيشى أن ينفسخ العق

 فاملشرتي أبي مثن
 

يرجع؟ فالبد من وصفه وعلى هذا فنقول البد من وصف الثمن إذا كان خيتلف أما إذا كان ال خيتلف 
  كاٍف.فالتعيني

السائل: هل يصح أن يشرتط املشرتي فيقول إن نفع هذا الدواء فإن العقد ينفذ وإال رجعت عليك 
 بثمن الدواء؟

 يلزم منه الشفاء؟ ال يلزم وعليه فالشرط فاسد ألنه شرط ال يقدر عليه.الشيخ: هل الدواء 
 

 فصل

(4/405) 

 



ا يف اآلخر وما ال فال فعلى قولنا جيوز القارئ: وكل ماملني جاز النساء بينهما جاز إسالم أحدمه
ضاً يف آخر بصفته فجاءه النساء يف العروض ألنه يصح إسالم عرض يف عرض ويف مثن فإن أسلم عر 

به عند احملل ففيه وجهان أحدمها يلزمه قبوله ألنه أاته ابملسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغريه والثاين 
لثمن هو املثمن وإن أسلم صغريًا يف كبري فحل السلم وقد صار ال يلزم قبوله ألنه يفضي إىل كون ا

 الصغري على صفة الكبري فعلى الوجهني.

(4/406) 

 

الشيخ: اإلسالم يكون ابلنقد فيسلم النقد ويكون املسلم فيه عرضاً هذا واضح دارهم برب وقد يسلم 
بقى عندان أن املؤلف يقول يعرضاً يف عرض مثل أن يسلم برًا برب أو متراً بتمر فهذا صحيح لكن 

)كل مالني جاز النساء بينهما جاز إسالم أحدمها يف اآلخر( وعلى هذا فيكون التمثيل بغري ما جيري 
فيه الراب فلو أنه أسلم مثالً ساعة بساعة فهذا عرض بعرض فعند حلول األجل أتى بنفس الساعة 

وجهان أحدمها يلزمه قبوله ألنه أاته  هاليت هي العرض فهل يلزمه القبول أو ال؟ يقول املؤلف )في
ابملسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغريه والثاين ال يلزم قبوله ألنه يفضي إيل كون الثمن هو املثمن( 
املثال بصورة أخرى أسلمت إليك مثاًل قلم أعطيتك هذا القلم وقلت خذ القلم على أن أتتين بقلم 

جل وإذا القلم مل يتغري ومل حيصل عليه شيء ينقص القيمة ألصفته كصفة هذا القلم متاماً فلما حل ا
فأتى ابلقلم نفسه الذي أان أعطيته إايه فهل يلزمين قبوله؟ هذا حمل الوجهني أحدمها يلزم ألنه أتى 

ابملسلم فيه على صفته والثاين ال يصح ألنه كون يسلم إليه قلم بقلم يقتضي أن العوض غري املعوض 
لمته إليه صار الثمن هو املثمن كذلك مث قال املؤلف )وإن أسلم صغري يف كبري سفإذا رد إيلَّ ما أ

فحل السلم وقد صار الصغري على صفة الكبري فعلى الوجهني( مثاله أسلم إليه طفاًل من الضأن 
وقال أسلمت إليك هذا الطفل من الضأن وله أربعة أشهر بشاة هلا مثانية أشهر واألجل بيننا أربعة 

ا مضت املدة فإذا الطفل األول الذي له أربعة أشهر قد صار له مثانية أشهر فجاء به إيل أشهر فلمَّ 
وقال هذا بيين وبينك فهل يصح أو ال يصح؟ يقول املؤلف على الوجهني ففي وجه يصح ويف وجه 

 ال يصح والظاهر يل أنه ال يصح للتضاد والتضاد هو أن الثمن غري املثمن عند مجيع الناس

(4/407) 

 



فكيف يصح أن يكون الثمن هو املثمن وأي فائدة يف أن أعطيك طفل الضأن مث يكرب مث أتيت به يل 
يقول للمسلم إليه ال دعه عندي ويكرب فعلى كل حال القول الراجح أنه ال يصح وأن للمسلم أن 

 أقبل.
 

 فصل
لنيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: وال يشرتط وجود املسلم فيه قبل احملل ال حني العقد وال بعده ألن ا

قدم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فلم ينههم عنه ويف الثمار ما ينقطع يف أثناء السنة 
 ويوجد عند احملل فصح السلم فيه كاملوجود يف مجيع املدة. فلو حرم لبينه وألنه يثبت يف الذمة

شيئني حرم النساء بينهما حرم إسالم أحدمها ابآلخر الشيخ: إذا أسلم براً بشعري فإنه ال جيوز ألن كل 
 الشرتاط القبض.

ل؟  السائل: ما الفرق بني املََحل واملَحِّ
 الشيخ: املََحل هو مكان احللول واحملِّل هو زمانه.

 
 فصل

القارئ: وال يشرتط ذكر مكان اإليفاء ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يذكره يف حديث ابن عباس 
زيد بن سعنة وألنه عقد معاوضة أشبه البيع ويكون اإليفاء يف مكان العقد كالبيع فإن   وال يف حديث

بد من مكان ال قرينة كان السلم يف موضع ال ُيكن الوفاء فيه كالربية تعني ذكر مكان اإليفاء وألنه ال
 مكاانً تعني فوجب تعيينه ابلقول وإن كان يف موضع ُيكن الوفاء فيه فشرطه كان أتكيدا وإن شرطاً 

سواه ففيه روايتان إحدامها ال يصح ألنه ينايف مقتضى العقد والثانية يصح ألنه عقد بيع فصح شرط 
 مكان اإليفاء فيه كالبيع وهبذا ينتقض دليل األوىل.

(4/408) 

 

الشيخ: مكان الوفاء هل يشرتط يف السلم أبن يقول أسلمت إليك مائة رايل مبائة صاع على أن 
مكان العقد فمثالً مكة هل هذا شرط؟ نقول ليس بشرط ألن أصل وجوب الوفاء يف  يكون الوفاء يف

حنن اآلن يف عنيزة ال حيتاج أن نقول الوفاء يف عنيزة ألن عنيزة بلد ُيكن الوفاء فيه فيحمل املطلق 
ان على ما يعلم بقرينة احلال ويكون الوفاء يف البلد الذي عقد فيه السلم فإن أراده يف غريه وقال أ



ه ال أبس بذلك لكن إن عقده يف مكان ال أريد أن توفيه مبكة مثاًل ففيه روايتان لكن الصحيح أن
ُيكن الوفاء فيه كأن يعقد يف جلة البحر أو يف برية فهل يشرتط ذكر مكان الوفاء؟ املؤلف يقول 

ْسلِّم له بلد يشرتط ذكر مكان الوفاء والصحيح أن يف هذا تفصياًل فإن كنا نعلم أن هذا التاجر املم 
 ن قرينة احلالمعني جتارته فيه فال حاجة لذكر املكان أل

 
تدل على أن الوفاء يف مكان جتارة هذا الرجل فإذا كان الرجل من أهل املدينة وعقد السلم يف الرب 
بني مكة واملدينة وهو قد أتى من مكة إىل املدينة ومتجره يف املدينة فإننا نعلم علم اليقني أن هذا 

اء يف مكة إمنا يريد أن يكون الوفاء يف رجل ال يريد أن يكون الوفاء ابلرب وال يريد أن يكون الوفال
 املدينة فيكتفى بظاهر احلال أما إذا كان الرجل يف كل مكان له جتارة فالبد أن يذكر مكان الوفاء.

 
 فصل

ب والغش فإن كان يف القارئ: جيب تسليم السلم عند احملل على أقل ما وصف به سليماً من العيو 
حظاً من الكيل وجب قبوله ألنه ال يقنصه وإن نقص الكيل مل الرب قليل تراب أو دقيق تنب ال أيخذ 

يلزم قبوله ألنه دون حقه وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا ألنه حقه فوجب قبوله  
 كالوديعة فإن أمتنع دفعه إىل احلاكم وبرئ لذلك.

(4/409) 

 

إذا أراد املسلم إليه أن يويف على أقل ما وصف برئت ذمته وعلى أكثر تربأ من ابب أوىل الشيخ: 
ق القبول؟ املؤلف يرى أنه لكن إذا جاء الذي عليه احلق أبحسن مما وجب عليه فهل يلزم من له احل

أن يلزم القبول وسبق اإلشارة إىل هذه بقاعدة عامة وهي أن الصفات ال يشرتط قبوهلا لكن لو فرض 
هذا الرجل الذي أتى أبكثر مما جيب عليه أنه صاحب َمن )أي أنه ُين على الناس( وخشي صاحب 

ذكر فهنا نقول ال جيرب على القبول ملا احلق أن جيعل من ذلك مِّنًَّة عليه يقطع هبا رقبته كلما حل ال
 عليه من الضرر.

ا وإن طلب عن الزايدة عوضاً مل جيز القارئ: فإن كان أجود من حقه يف الصفة لزم قبوله ألنه زاده خري 
 ألهنا صفة وال جيوز إفراد الصفات ابلبيع.

انع وأما قوله )ألهنا صفة الشيخ: لو أن املؤلف قال مل جيب لكان أوىل أما قوله )مل جيز( نقول ما امل



أجود  وال جيوز إفراد الصفات ابلبيع( فيقال نعم هي صفة تزيد هبا القيمة فإذا جاء أبجود وقال هذا
مما اتفقنا عليه ولكين أريد أن تعطيين عوضاً عنه ألن ما اتفقنا عليه الصاع بدرهم واحد وهذا الصاع 

فة املؤلف يقول ال جيوز والصحيح أنه جائز ما بدرهم ونصف فأريد أن تعطيين عوضاً عن زايدة الص
يعطي املمْسَلم إليه إذا أاته  املانع لكن ال جيب املعاوضة فهنا ثالثة أشياء فهل جيب على املمْسلِّم أن

أبجود أن يعطيه معاوضة على الزائد؟ اجلواب ال جيب وهل يلزمه قبوله؟ على املذهب يلزمه القبول مث 
إليه عوضاً عن هذه الصفة اجليدة؟ املؤلف يرى أنه ال جيوز والصحيح أنه هل جيوز أن أيخذ املسلم 

ة وكالم املؤلف ضعيف يف هذه املسألة والصواب أن جيوز ألن الصفة اجليدة البد أن تزيد هبا القيم
 يقال مل جيب قبوله ولكن لو قبل وأعطاه زايدة فال أبس.

 
 السائل: مل أفهم صورة املسألة؟

(4/410) 

 

الشيخ: أان مثاًل أعطيتك مائة رايل على مائة صاع بر من الوسط تسلمها يل بعد سنة فلما حل 
لم أعطى خياراً رابعياً لكن قبل هذا ألن الرسول صلى هللا عليه وساألجل أعطيتين بر من اجليد فأان أ

لو قلت أنت أان أعطيتك من اجليد فأريد أن تعطيين الفرق بني اجليد والوسط فعلى كالم املؤلف ال 
 جيوز والصحيح أنه جائز.

فائتة مل جيز القارئ: وإن جاءه أبردأ من حقه مل جيب قبوله وجاز أخذه وإن أعطاه عوضاً عن اجلودة ال
 السلم قبل قبضه.لذلك وألنه بيع جزء من 

الشيخ: هذه املسالة فيها نظر وقوله )إذا جاءه أبردأ من حقه مل جيب قبوله( هذه واضحة يعين كأن 
الشرط أنه بر من أجود أنواع الرب فجاءه برب رديء فال جيب عليه أن يقبل ألن العقد خايل ما اتفق 

يد والرديء فعلى كالم املؤلف ال خذ هذا الرديء وأعطيك الفرق بني اجل عليه الطرفان لكن إذا قال
جيوز وهذه عكس املسألة اليت قبلها والصحيح أنه جيوز فإذا قال ما عندي إال هذا وأان ال أشك إن 
هذا أقل مما اتفقنا عليه لكن خذه وأعطيك الفرق فاملؤلف يرى أنه ال جيوز والصواب أنه جائز ألنه 

 لم وال غرر وال راب.ليس فيه ظ
اه غري املسلم فيه مل جيز أخذه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من أسلم يف القارئ: وإن أعط

شيء فال يصرفه إىل غريه( رواه أبو داود وألنه بيع للسلم قبل قبضه فلم جيز كما لو أخذه عنه مثناً 



 مكانه شعريًا مثل كيله جاز ولعل هذا وقال ابن أيب موسى فيه رواية أخرى فيمن أسلم يف بر فرضي
 بناًء على رواية كون الرب والشعري جنسا والصحيح غريها.

(4/411) 

 

الشيخ: الصحيح يف هذه املسألة أنه جيوز أن يصرف السلم إىل غريه وأنه إذا أعطاه غري املسلم فيه 
وجب القبض قبل التفرق  الرابواتفقا على ذلك فال أبس لكن إذا كان جيري بينه وبني املسلم فيه 

مثال ذلك رجل أسلم يف مائة صاع بر وعند حلول األجل قال املسلم إليه أان ليس عندي بر لكن 
أعطيك بدله متراً واتفقا على ذلك فعلى ما مشى عليه األصحاب العقد ابطل وال جيوز وهو الذي 

يف جملس العقد ملاذا؟ ألن لتمر قاله املؤلف وعلى القول الراجح العقد صحيح لكن جيب أن يقبض ا
التمر والرب جيري بينهما راب النسيئة فلو اتفقا على العقد مث مل يقبض التمر إال بعد جملس العقد صار 

ذلك ابطاًل ودليل هذا قول الرسول صلى هللا عليه وسلم حني سأله ابن عمر قال )كنا نبيع اإلبل 
نبيعها ابلداننري فقال صلى هللا عليه وسلم ال أبس اهم و ابلدراهم وأنخذ عنها الداننري وأنخذها ابلدر 

أن أتخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيئا( وهذا بيع دين بدين لكن الرسول صلى هللا عليه 
وسلم اشرتط فنقول دين السلم كغريه فيجوز أن أيخذ عن الرب متراً لكن بشرط التقابض قبل التفرق 

  عوضه أكثرمتراً  وأال يكسب يعين أال أيخذ

(4/412) 

 

من الرب ألنه إذا أخذ مترًا عوضه أكثر من الرب فقد كسب فيما مل يدخل يف ضمانه وقد هنى النيب 
عن حديث )من أسلم يف شيء  صلى هللا عليه وسلم عن ربح ما مل يضمن، فإن قال قائل مباذا جتيبون

وإن مل يصح فال حجة فيه لكن إذا فال يصرفه إىل غريه(؟ قلنا احلديث إن صح فعلى العني والرأس 
صح فإن معىن قوله )فال يصرفه إىل غريه( أي يف سلم غريه والسياق واضح )من أسلم يف شيء فال 

إال بزايدة وإذا صرفه بزايدة صار هذا يصرفه إىل غريه( أي إىل سلم غريه ألن هذا ال ُيكن أن يصرفه 
أسلم مائة رايل مبائة صاع وحل األجل فالواجب  فعل اجلاهلية إما أن تويف وإما أن تريب مثال ذلك

على املسلم إليه اآلن مائة صاع قال عندك مائة صاع سنصرفه إىل سلم آخر فاجعل املائة رايل اليت 
ال ُيكن أن يعمل هبذه املعاملة إال بزايدة ألنه سوف أعطيتك يف مائة صاع رز فهذا ال جيوز ألنه 



لتأخري زايدة فيكون هنا أواًل أنه ربح فيما مل يدخل يف ضمانه يتأخر التسليم وهو سيأخذ عن هذا ا
واثنياً أنه يشبه راب اجلاهلية الذي يقولون فيه إما أن تقضي وإما أن تريب واخلالصة أنه إذا صح 

 يصرفه إيل سلم آخر ألنه يف هذه احلال البد أن يزيد فيكون داخاًل يف احلديث فاجلواب عنه أي فال
احباً فيما مل يدخل يف ضمانه من وجه آخر وكالمها منهي عنه وأما إذا صرفه يف الراب من وجه ور 

احلاضر قال بدل التمر أعطيك بر أو بدل الرب أعطيك مترًا فما املانع وليعلم أن األصل يف البيوع 
فأي صورة من البيع يقول ا قام الدليل على منعه لقوله تعاىل )َوَأَحلَّ اَّللَّم اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّاب( احلل إال م

لك فيها إنسان ما إهنا حرام فإنك تقول له أين الدليل لكن أي صورة تقول إهنا حالل فليس عليك 
األصل فيه شيئاً معيناً فما  دليل يعين ال تطالب ابلدليل ألن األصل احلل والقاعدة أن كل ما كان

 خرج عن األصل فعلى من أخرجه الدليل.
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إن أعطاه غري نوع السلم جاز قبوله وال يلزم وقال القاضي يلزم قبوله إذا مل يكن أدىن من القارئ: و 
احد واألول أصح ألنه مل أيتِّ النوع الذي شرطه ألنه من جنسه فأشبه الزائد يف الصفة من نوع و 

ن أحد ابملشروط فلم يلزم قبوله كاألدىن خبالف الزائد يف الصفة فإنه أحضر املشروط مع الزايدة وأل
 النوعني يصلح ملا ال يصلح له اآلخر خبالف الصفة.

الشيخ: إذا أاته بشيء من نوعه لكن اجلنس واحد التمر أنواع فإذا أسلم إليه يف متر سكري لكنه 
حضر له متر شقر فالنوع اآلن اختلف فإن كان متر الشقر أردأ فال شك أنه ال يلزم املمْسلِّم أن يقبله أ

ن مثله أو أحسن فإن القول الراجح كما رجحه املؤلف أنه ال يلزمه القبول ألنه ألنه دون حقه وإن كا
هذا النوع من التمر  اختلف النوع حىت وإن كان هذا النوع أغلى من النوع الذي شمرط ألنه قد يصلح

لشيء والنوع اآلخر ال يصلح فالتمور اآلن منها ماال يصلح أن تكنزه يعين جتبنها ومنها ما يصلح 
 لف واملهم أنه إذا جاءه بنوع غري ما شرط فإنه ال يلزمه القبول وإن قبله فال أبس.فتخت

 
 فصل

أخذه جاز وإن أعطاه عوضاً عن القارئ: فإن أحضره قبل حمله أو يف غري مكان الوفاء فاتفقا على 
ذلك أو نقصه من السلم مل جيز ألنه بيع األجل واحلمل وإن عرضه عليه فأىب أخذه لغرض صحيح 

ثل أن تلزمه مؤنة حلفظه أو محله أو عليه مشقة أو خياف تلفه أو أخذه منه مل يلزم أخذه وإن أابه م



مر إىل احلاكم ليأخذه ملا روي أن أنساً كاتب لغري غرض صحيح لزمه ألنه زاده خريًا فإن أمتنع رفع األ
ه فأخذه منه وقال عبدًا له على مال فجاءه به قبل األجل فأىب أن أيخذه فأتى عمر رضي هللا عن

 أذهب فقد عتقت وألنه زاده خريًا.
الشيخ: خالصة ذلك أن املدين إذا أتى ابلدين قبل حلوله فهل يلزم الدائن أن يقبله؟ اجلواب يلزمه 

 أن يكون يف ذلك ضررًا عليه. إال
 

 فصل
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قدره فأخذ قدر حقه القارئ: وإذا قبضه مبا قدره به من كيل أو غريه برئ صاحبه وإن قبضه جزافا 
ه قبل تقديره على ورد الفضل أو طالب بتمام حقه إن كان انقصا وهل له التصرف يف قدر حق

وجهني أحدمها له ذلك ألنه َقْدرم حقه وقد أخذه ودخل يف ضمانه والثاين ليس له ذلك ألنه مل يقبضه 
 القبض املعترب.

ار حقه فإذا أتى إليه بكيس وقال خذ الشيخ: والظاهر األول فالظاهر أن له أن يتصرف يف مقد
 تصرفه قبضاً فمثاًل هو يطلبه عشرون صاعاً حقك منه وأردد الباقي فله أن يتصرف بقدر حقه ويعترب

وهذا الكيس يبلغ ثالثني صاعاً فله أن يبيع منه عشرة أصواع أو مخسة عشر صاعاً ألنه على قدر 
 حقه.

ملسلم ألنه منكر وإن اختلفا يف حلول األجل فالقول القارئ: وإن اختلفا يف القبض فالقول قول ا
 قول املسلم إليه ألنه منكر.

 
 فصل

قارئ: وإن تعذر تسليم السلم عند احملل فللمسلم اخليار بني أن يصرب إىل أن يوجد وبني فسخ ال
 العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن مل يكن

 
ينفسخ العقد ابلتعذر ألن السلم يف مثرة هذه العام وقد هلكت فأنفسخ العقد كما لو  مثليا وقيل

 ى قفيزًا من صربة فهلكت واألول أصح.أشرت 



الشيخ: قوله )األول أصح( ما هو األول؟ اجلواب أي أنه خيري املسلم بني الفسخ أو الصرب ألنه حقه 
سخ فسخ وأخذ الثمن وإن كان األنفع له أن فإن شاء فسخ وإن شاء صرب فإذا كان األنفع له أن يف

 يصرب صرب
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القارئ: ألن السلم يف الذمة ال يف عني وإمنا لزمه الدفع من مثرة هذا العام لتمكنه من دفع الواجب 
يف اجلميع وله أخذ املوجود والفسخ  منها فإن تعذر البعض فله اخلرية بني الصرب ابلباقي وبني الفسخ

أصح الوجهني ألنه فسخ يف بعض املعقود عليه أشبه البيع ويف اآلخر ال جيوز ألن السلم  يف الباقي يف
يقل فيه الثمن ألجل التأجيل فإذا فسخ يف البعض بقي البعض ابلباقي من الثمن ومبنفعة اجلزء الذي 

يف بعضه العقد وجتوز اإلقالة يف السلم كله إمجاعا وجتوز فسخ فيه فلم جيز كما لو شرطه يف ابتداء 
ألن اإلقالة معروف جاز يف الكل فجاز يف البعض كاإلبراء وعنه ال جيوز ملا ذكران يف الفسخ واألول 

أصح ألن ابقي الثمن يستحق به ابقي العوض فإذا فسخ العقد رجع ابلثمن أو ببدله إن كان معدوما 
سلم يف شيء فال ر قبل قبضه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من أوليس له صرفه يف عقد آخ

يصرفه إىل غريه( وقال القاضي جيوز أخذ العوض عنه ألنه عوض مستقر يف الذمة فأشبه القرض فعلى 
 هذا يصري حكمه حكم القرض على ما سيأيت.

ال أنه إذا كان جيري الشيخ: سبق الكالم على هذا احلديث وأنه جيوز أن أيخذ عوض السلم ما شاء إ
 بض قبل التفرق.بينهما راب النسيئة وجب الق

 السائل: لو أسلم يف بر وأعطاه شعريًا؟
 الشيخ: ال جيوز ألن الشعري والرب صنفان.

 
 فصل

القارئ: وال جيوز بيع السلم قبل قبضه )ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الطعام قبل قبضه 
 واه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح ولفظه ال حيل.وعن بيع ما مل يضمن( ر 

لشيخ: الصواب جواز بيعه لكن على نفس املسلم إليه أما على غريه فإنه ال جيوز ألنه قد يتعذر ا
القبض فإذا أسلمت مائة رايل مبائة صاع بر يف ذمة رجل مث جاء الرجل وقال إنين مل أحصل الرب فبعه 

يضمن وأما إذا  جائز ألنه ليس فيه غرر وال راب وال ربح فيما مل عليَّ أشرتيه منك فالصواب أن هذا



 ابعه على غريه فهذا ال جيوز ألنه قد يتعذر االستيفاء.
 

 السائل: لو ابعه على املسلم إليه فهل يشرتط عدم الربح؟
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 الشيخ: نعم يشرتط أال يربح وأن يقبضه يف جملس العقد إذا كان جيري بينهما النساء.
التولية فيه وال  ه كالطعام قبل قبضه وال جتوزالقارئ: وألنه مبيع مل يدخل يف ضمانه فلم جيز بيع

 الشركة ملا ذكران يف الطعام وال احلوالة به ألهنا إمنا جتوز بدين مستقر والسلم بعوض الفسخ.
الشيخ: الصواب جواز احلوالة به واحلوالة به أن يكون للمسلم إليه دين يف ذمة شخص فيقول املمْسَلم 

ك وأما قوله أنه دين غري مستقر فيقال لك على فالن فال مانع يف ذل إليه للممسلِّم أحلتك مبا يف ذميت
 مجيع الديون غري مستقرة فمن يضمن أن فالن الذي عليه الدين يوفين على كل حال؟

 القارئ: وال جتوز احلوالة على من عليه سلم ألهنا معاوضة ابلسلم قبل قبضه.
فإذا كان إلنسان الناس ال يسمون احلوالة بيع الشيخ: الصحيح جواز احلوالة عليه وليست بيعاً حىت 

على شخص مسلم إليه مائة صاع وآخر يطلب املمسلِّم مائة صاع فقال أحلتك ابملائة صاع على ما يف 
 ذمة املسلم إليه فال مانع يف ذلك إذا قبل.

يف شيء القارئ: وال جيوز بيع السلم من ابئعه قبل قبضه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من أسلم 
 وألنه بيع للمسلم فيه فلم جيز كبيعه من غريه.فال يصرفه إىل غريه( 

الشيخ: سبق لنا أن الصحيح جواز بيعه ممن هو عليه لكن بشرط أال يربح وشرط آخر هو التقابض 
قبل التفرق إذا ابعه يف شيء جيري بينهما راب النسيئة وذكران قاعدة وهي أن األصل يف البيوع احلل 

دليل وذكران أيضاً سابقاً أن األصول اليت ينبين عليها النهي ن يقول هذا حرام نقول هات الفأي إنسا
 يف البيوع ثالثة وهي الغرر والظلم والراب والراب من الظلم لكن قد أييت أحياانً راب بال ظلم.

 
 فصل

ذ املعيب القارئ: وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه ألن العقد يقتضي السالمة وقد أخ
رده رجع إىل ما يف الذمة وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب يف عما يف الذمة فإذا 

 املبيع بعد قبضه على ما مضى.
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 ابب القرض
 القارئ: ويسمى سلفاً وأمجع املسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض.

اإلحسان واإلرفاق ال على سبيل الشيخ: القرض هو أن يعطي مااًل وأيخذ عوضه على سبيل 
املعاوضة وإمنا هو إحسان وإرفاق وجوازه من حماسن الشريعة ألنه حيتاج إليه املستقرض وينتفع به 

املقرض فهو مصلحة حمضة وليس كما زعم بعض الناس أنه على خالف القياس بل هو على القياس 
فهو  ياس أبدًا بل كل ما يف الشريعةوأعلم أنه ال يوجد شيء ثبت يف الشريعة ويكون على خالف الق

على وفق القياس وال خيرج عن نظائره إال لسبب وأما قول املؤلف أمجع املسلمون على جوازه هذا 
ابعتبار املستقرض يعين أمجعوا على أنه جيوز لإلنسان أن يقول للشخص اي فالن أقرضين كذا ألن 

لغري ما فعله لو كان يف هذا دانءة أو سؤال لالنيب صلى هللا عليه وسلم وهو أشرف البشر استقرض و 
الرسول عليه الصالة والسالم وأما ابلنسبة للمقرض مستحب ابإلمجاع لدخوله يف قوله تعاىل 

نِّنَي( وهذا إحسان. نموا إِّنَّ اَّللََّ حيمِّبُّ اْلممْحسِّ  )َوَأْحسِّ
يقرض مسلماً قرضاً القارئ: وروى ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ما من مسلم 

 ان كصدقة مرة( رواه ابن ماجه.مرتني إال ك
الشيخ: لكن هذا احلديث ضعيف والضعيف ال حيتج به ويكفينا عنه ما ذكرانه من اآلايت الكرُية 

نِّنَي(. نموا إِّنَّ اَّللََّ حيمِّبُّ اْلممْحسِّ  )َوَأْحسِّ
تك هذا على أن ترد بدله فإن القارئ: ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه حنو أن يقول ملك

يذكر البدل فهو هبة وإذا اختلفا فالقول قول اململك ألن الظاهر معه ألن التمليك بغري عوض  مل
 هبة.

الشيخ: قوله )حنو أن يقول ملكتك هذا على أن ترده بدله( نقول عندان شيئان التمليك واشرتاط 
 القول قول املمَملَّك.الرد البدل فإن مل يذكر البدل فهو هبة فإذا اختلفا ف
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القارئ: ويثبت امللك يف القرض ابلقبض ألنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف امللك عليه  
كاهلبة وال خيار فيه ألن املقرض دخل على بصرية أن احلظ لغريه فهو كالواهب ويصح شرط الرهن 

 أخذه ألهله( متفق عليه.فيه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )رهن درعه على شعري 
ين أنه لو قال املقرض ال أقرضك إال برهن ففعل فال أبس وأما استدالل املؤلف فهو الشيخ: يع

استدالل حيتاج إىل نظر وهو أن الذي وقع من الرسول صلى هللا عليه وسلم كان بعقد البيع لكن 
د البيع ثبت يف ذمته الثمن يقال القياس ظاهر فيه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أخذه بعق

ض أيضاً يثبت يف ذمته الثمن فيقال إذا صح الرهن يف الدين الثابت يف الذمة ابلبيع فليكن  واملقرت 
 كذلك يف الدين الثابت ابلذمة يف

 
القرض فإن قال قائل لو أشرتط املقرض الرهن وقال ال أقرضك حىت ترهنين بيتك ففعل فهل يصح 

رض مل ينتفع بشيء غاية ما هنالك أنه م أن هذا قرضاً جر نفعاً ألن املقالقرض؟ نعم يصح وال تتوه
وثق ماله ابلرهن وإذا أوىف املقرتض فإنه سيوفيه ما أقرضه بدون زايدة وهبذا التقرير يندفع ما ظنه 
بعض الناس فيما يسمونه ابجلمعية واجلمعية أن يقوم جمموعة من املوظفني مثاًل ويتفقون على أهنم 

الشهر األول وللثاين يف الشهر الثاين والثالث يف الشهر  ن من رواتبهم جزءًا األول منهم يفيقتطعو 
الثالث وهلم جرا لكن بعض الناس يظن أن هذا قرض جّر نفعاً فيقال أين النفع الذي جراه فهذا 

االنتفاع  الرجل أقرض ألفاً ورد عليه ألف والقرض املمنوع هو الذي ينتفع به املقرض فقط أما إذا كان
وهلذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أان ال أقرضك حىت تكون مزارعاً يف من الطرفني فال أبس به 

أرضي ألن املالك يريد أن تعمر األرض فإذا قال ذلك واتفقا عليه فال أبس مع أن املالك اآلن أنتفع 
لزايدة آلخذ الراب فقط أما هنا واملقرتض أنتفع أيضاً وحينئذ خرج عن الراب ألن الراب إمنا يكون فيه ا

 النتفاع للجميع.فا
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القارئ: وإن شرط فيه األجل مل يتأجل ووقع حاال ألن التأجيل يف احلال عدة وتربع فال يلزم كتأجيل 
 العارية.

إىل مدة شهر أو سنة فإنه يتأجل وال جيوز  الشيخ: الصواب يف هذا أنه يتأجل فإذا استقرض منه وقال
أن يطالب به قبل األجل ودليل ذلك قول هللا تبارك وتعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا َأْوفموا  للمقرض



ْلعمقمودِّ( ودليله من السنة أن النيب صلى هللا عليه وسلم )كل شرط ليس يف كتاب فهو ابطل( وهذا  ابِّ
 صلى هللا عليه وسلم قال )آية يستحل حراماً ومل حيرم حالاًل ودليل آخر أن النيبيف كتاب هللا ألنه مل 

املنافق ثالثة _ ومنها _ إذا وعد أخلف( فالصواب أنه إذا أؤجل يتأجل إىل األجل الذي عيناه وألننا 
 لو قلنا بعدم صحة الشرط لكان يلزم عليه ضرر كبري على املستقرض فإن اإلنسان قد يستقرض مثالً 

سنة مث إذا اشرتى البيت قال التأجيل غري صحيح عشرة آالف ليشرتي بيتاً ويقول للمقرض أجله إىل 
وأريدك أن تعطيين مايل اآلن فيلزم من هذا ضرر كبري والضرر منفي شرعاً وعلى هذا فالصواب أنه 

فرع فنقول العارية يلزم ابلتأجيل وأما قياسه على العارية فنحن مننع األصل وإذا منعنا األصل منعنا ال
شخص إلنسان وقال أعرين هذا اإلانء ثالثة أايم ألنه سيأتيين ضيوف  تتأجل ابلتأجيل أيضاً فلو جاء

فيقول نعم خذه ثالثة أايم مث بعد ساعة أو ساعتني قال له هات العارية فهذا ال جيوز فالصواب أن 
 ة وال دليل على املنع.العارية تتأجل والقرض يتأجل إذا أشرتطه الطرفان لعموم األدل

مث طالبه به مجلة لزم املقرتض ذلك ملا قلناه فإن أراد املقرض الرجوع يف  القارئ: وإن أقرضه تفاريق
عني ماله وبذل املقرتض مثله فالقول قول املقرتض ألن امللك قد زال عن العني بعوض فأشبه البيع 

له ألنه بصفة حقه فلزمه قبوله كما لو دفع إليه الالزم وإن أراد املقرتض رد عني املال لزم املقرض قبو 
 ملثل.ا

 
 فصل
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القارئ: ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه ألنه ُيلك ابلبيع ويضبط ابلصفة فصح قرضه كاملكيل 
قاضي ألنه مل ينقل وال هو إال بين آدم فإن أمحد رضي هللا عنه كره قرضهم فيحتمل التحرمي أختاره ال

تمل اجلواز ألن السلم فيهم صحيح من املرافق وألنه يفضي إىل أن يقرتض جارية يطأها مث يردها وحي
 فصح قرضهم كالبهائم.

الشيخ: القول ُينع قرض اآلدمي أصح ملا ذكره املؤلف مما يرتتب عليه من املفاسد ومادام أن املؤلف 
عني ما أقرتضه لزم املقرض قبوله فهنا رمبا يقرتض جارية ويستمتع هبا  قال يف الفصل الذي قبله إذا رد

يستمتع هبا ابلتقبيل واملباشرة وغري ذلك وإذا صار يف الصباح ردها عليه وقال قل يف غري الوطئ ف
هذا مالك وهذا شيء غريب فلو فتح الباب فما أكثر الذين يلجونه ويفسدون به فالصواب منع 



إذا كنت تريد أن تستقرضه فهناك طريق آخر وهو الشراء اشرتي بثمن مؤجل قرض بين آدم ويقال 
 ويكون ملكك

: أذا طلب الشخص من اتجر أن يشرتي له سيارة ويسجلها عليه دين أبكثر فما حكم هذا السائل
 البيع؟
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الشيخ: صورة املسألة أن شخص يقول أان أريد السيارة الفالنية من املعرض الفالين فيقول التاجر نعم 
ة زائدة عن الثمن دراهم مؤجلمث يذهب التاجر ويشرتيها من املعرض مث يبيعها على هذا الشخص ب

فإن هذا متاماً هو القرض بعينه ألن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزايدة فلو اشرتاها نقدًا خبمسني ألف 
مثاًل وابع على هذا اإلنسان بستني ألف إىل سنة وهو ال يريد متلكها وال طرأ على ابله ذلك ولوال 

دة القرض الذي أعطاه وهلذا حنن نرى يلة إىل زايهذا الذي طلبها ما اشرتاها فيكون هذا الشراء وس
أن هذا أشد مما لو قال أعطين مخسني ألف بستني ألف إىل أجل فهذا أشد ألن هذا فيه حيلة وأعلم 
أن احللية على احملرم جتعله أشد حترُياً ألنه يتضمن الوقع يف مآمثه ومضاره وزايدة اخلديعة واخليانة وهلذا  

الصريح قال أيوب السختياين رمحه هللا إهنم خيادعون هللا كما  م من الكفركان كفر املنافقني أعظ
خيادعون الصبيان لو أهنم أتوا األمر على وجهه لكان أهون وصدق رمحه هللا ألن الذي أييت الراب 

صرحياً على وجهه يعرف أنه عصى هللا فيقع يف قلبه اخلجل من هللا عز وجل وحيدث توبة لكن إذا  
حالل وخديعة ماذا يكون؟ ال يتوب ويستمر يف عمله ويرى أنه خرج من هذا العمل كان يرى أن 

احلرام والعربة يف األمور مبقاصدها ال بصورها وهلذا أخرب النيب عليه الصالة والسالم )أنه أييت أانس 
هلا  يشربون اخلمر يسموهنا بغري امسها( وهي اخلمر واآلن اخلمر تسمى بغري امسها فيسميها املستحلون

 وابت الروحية وما أقدرها حىت تكون روحية نعم اللهم عافنا.املشر 
السائل: ما احلكم فيما لو اقرتض اإلنسان ديناً وهو يعلم أن دخله املادي ال يساعده على تسديد 

 هذا الدين؟
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الشيخ: هذا ال جيب نقول أنه حرام من جهة القرض لكن نقول كل إنسان جيعل على نفسه وهو غري 
صلى هللا عليه وسلم للرجل عليه فإنه إىل اإلمث أقرب منه إىل السالمة وهلذا مل أيذن الرسول قادر 

الذي أراد أن يتزوج املرأة وليس عنده شيء والقصة معروفة فلم يقل له استقرض فدل هذا على أن 
 الرسول ال يريد من اإلنسان أن يشغل ذمته ابلديون.

جلواهر ففيه وجهان أحدمها ال جيوز ذكره أبو اخلطاب ألن القارئ: فأما ماال يصح السلم فيه كا
ضي رد املثل وهذا ال مثل له والثاين جيوز قاله القاضي ألن ماال مثل له جتب قيمته القرض يقت

 واجلواهر كغريها يف القيمة.
الشيخ: قول القاضي هو الصحيح أنه جيوز مث إن أمكن أن يرد القرض على صفة ما أقرتض فهذا 

م وقت الوفاء؟ الظاهر وإن مل ُيكن فالقيمة ولكن مىت نقدر القيمة أنقدرها بوقت القرض أ الواجب
 بوقت القرض ألنه من حني أن دخلت ملك املقرتض صارت اثبتة يف ذمته قيمتها.

القارئ: وال جيوز القرض إال يف معلوم القدر فإن أقرضه غضة ال يعلم وزهنا أو مكياًل ال يعلم كيله مل 
 القرض يقتضي رد املثل وإذا مل يعلم مل يتمكن من القضاء. جيز ألن
هذا معلوم أنه البد من معرفة القدر ألنه إذا مل يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بني الشيخ: 

 املقرض واملقرتض.
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املثل فعليه  القارئ: وجيب رد املثل يف املثليات ألنه جيب مثله يف اإلتالف ففي القرض أوىل فإن أعوز
جهان أحدمها يرد القيمة ألن ما أوجب قيمته حني أعوز ألهنا حينئذ ثبتت يف الذمة ويف غري املثلي و 

املثل يف املثلي أوجب القيمة يف غريه كاإلتالف والثاين يرد املثل ملا روى أبو رافع أن النيب صلى هللا 
مر أاب رافع أن يقضي الرجل َبْكَرهم عليه وسلم أستسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل للصدقة فأ

 مل أجد فيها إال خياراً رابعياً فقال )اعطه إايه فإن من خري فرجع إليه أبو رافع فقال اي رسول هللا
الناس أحسنهم قضاء( رواه مسلم وألن ما يثبت يف الذمة يف السلم يثبت يف القرض كاملثلي خبالف 

حصر والقرض ثبت للفرق فهو أسهل فعلى هذا يعترب مثله اإلتالف فإنه عدوان فأوجب القيمة ألنه أ
 قلنا يرد القيمة اعتربت حني القرض ألهنا حينئذ جتب. يف الصفات تقريبا فإن



الشيخ: اخلالصة أنه يرد املثل يف املثليات فإن أعوز املثل مبعىن تعذر الوصول إليه فله القيمة وقت 
ثبت يف ذمة املقرتض إىل أن تعذر فتجب القيمة حني  اإلعواز يعين وقت التعذر ووجه ذلك أن املثل

 التعذر أما لو
 

ري مثلي فإن الواجب القيمة وتكون حني القرض ألنه من حني القرض انتقل ملك هذا أقرتض غ
املتقوم إىل املقرتض فلزمته القيمة وقت القرض فالفرق أن املثلي إذا أعوز وجبت قيمته حني اإلعواز 

 حني القرض والفرق بينهما أنه يف املثلي ثبت املثل يف ذمة املقرتض إىل وقتواملتقوم جتب قيمته 
 اإلعواز أما املتقوم فإنه من حني أقرتض ثبتت القيمة.

 السائل: ما معىن قوله )ألنه أحصر(؟
الشيخ: أحصر يعين أقرب إىل طلب املثل ألن املثل رمبا تطول املدة فيقول هذا مثله أو يقول هذا 

 غري املثل.
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القارئ: وجيوز قرض اخلبز ورد مثله عددًا بغري وزن يف الشيء اليسري وعنه ال جيوز إال ابلوزن قياساً 
 إن اجلريان يقرتضون اخلبز على املوزوانت ووجه األول ما روت عائشة قالت قلت اي رسول هللا
لناس( وعن معاذ أنه سئل عن واخلمري فريدون بزايدة ونقصان فقال )ال أبس إمنا ذلك من مرافق ا

اقرتاض اخلبز واخلمري فقال سبحان هللا إمنا هذا من مكارم األخالق فخذ الكبري واعط الصغري وخذ 
صلى هللا عليه وسلم يقول ذلك روامها  الصغري واعط الكبري خريكم أحسنكم قضاء مسعت رسول هللا

 أبو بكر يف الشايف.
اخلبز ويرد مثله ويقرتض التمر ويرد مثله لكن هل يرد اخلبز الشيخ: جيوز اقرتاض املطعوم فيقرتض 

وزانً أو يردها عددًا؟ نقول األمر يف هذا واسع ألنه من املرافق فإذا ردها عددًا فال أبس وإن ردها 
ما يتفق املقرض واملقرتض مثاًل الشابورة جيوز اقرتاضها لكن هل تكون عدد أو  وزانً فال أبس حسب

 انت متساوية فبالعدد وإال فبالوزن.وزان؟ نقول إذا ك
 



 فصل
القارئ: فإن أقرضه فلوساً أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت املعاملة هبا فعليه قيمتها يوم أخذها 

زائها فإن مل ترتك املعاملة هبا لكن رخصت فليس له إال نص عليه ألنه منع إنفاقها فأشبه تلف أج
 أشبهت احلنطة إذا رخصت.مثلها ألهنا مل تتلف إمنا تغري سعرها ف

الشيخ: هذه املسألة فيما إذا أقرضه فلوساً والفلوس مثل القروش املعدنية فهذه فلوس وقوله )أو 
وقت السابق فإذا حرمها السلطان أي منع مكسرة( يعين جمزئه ألن الدراهم والداننري كانت جتزأ يف ال
املقرتض؟ يقول املؤلف رمحه هللا )فعليه  املعاملة هبا فحينئذ سوف ال تساوي شيئاً فماذا جيب على

 قيمتها يوم أخذها(
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هكذا قال رمحه هللا ويف هذا نظر ظاهر بل جيب أن نقول عليه قيمتها حني حرمها السلطان كما قلنا 
حني حرمها السلطان لكن لو فيما سبق يف املثلي عليه قيمته وقت إعوازه فالصواب أن له القيمة 

ل يعين جعل بدل الرايل رايل فله البدل ألن هذا البدل هو قيمة ما حرم وقت التحرمي حرمها إىل بد
فيلزمه البدل وعلى هذا فإذا أستقرض إنسان مائة رايل فضة مث حرمها السلطان وحوهلا إىل أوراق 

ا اجلواب يدفع ابلورق ألن الورق هو قيمتهوأراد أن يويف فهل نقول كم قيمة الفضة أو يدفع ابلورق؟ 
وقت التحرمي فهو الواجب لكن ماذا لو مل ُينع السلطان املعاملة هبا ولكنها رخصت فماذا يصنع؟ 

يقول املؤلف أنه يعيدها بنفسها ولو رخصت وسبب ذلك يقول املؤلف )ألهنا مل تتلف إمنا تغري سعرها 
هبا مل تكن ياس مع الفارق ألنه إذا حرمت املعاملة فأشبهت احلنطة إذا رخصت( لكن نقول هذا ق

نقدًا اآلن بل صارت كأهنا سعلة من السلع كأهنا ثوب أو كأهنا إانء فالصواب أنه إذا حرمت املعاملة 
 هبا فله القيمة وقت املعاملة سواء رخصت أو زادت أو بقيت على سعرها.

 السائل: إذا أصبحت العملة ال قيمة هلا فما هو احلكم؟
يعين لو فرض أن نقد الدولة أوراق مث حرمت املعاملة هبا ومل الشيخ: هذا يكون مثل املثلي إذا تعذر 

ترد الدولة بدهلا للناس أصبحت ال قيمة هلا فتعترب كاملثلي إذا أعوز أو سقطت الدولة وصار النقد ال 
 لغائها.يساوي شيئاً أو كانت حروب أهليه تنقص العملة فهذه ينظر ما قيمتها وقت إ
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 ط يف القرض شرطاً جير به نفعا.القارئ: وال جيوز أن يشرت 
الشيخ: قوله )وال جيوز أن يشرتط( أي املقرض )شرطاً جير به نفعاً( أي لنفسه أي أن املقرض يشرتط 

شرطاً على املقرتض يعود ابلنفع لنفسه فال جيوز ذلك ألنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ومل يكن 
 إرفاقاً.
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ه أو أكثر أو أن يبيعه أو أن يشرتي منه أو يؤجره أو يستأجر منه القارئ: مثل أن يشرتط رد أجود من
سلم هنى عن بيع وسلف( رواه أو يهدي له أو يعمل له عمالً وحنوه )ألن النيب صلى هللا عليه و 

 الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
ه عقد وعن أيب ابن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي هللا عنهم أهنم هنوا عن قرض جر منفعة وألن

 إرفاق وشرط ذلك خيرجه عن موضوعه.
وز أن الشيخ: إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد املعاوضة واملتاجرة والقرض عقد إرفاق وهلذا جي

يقرضه دينار اليوم وال يوفيه إال بعده عشرة أايم ولو أنه ابعه دينار على أن يرد بدله بعد عشرة أايم 
 لكان البيع حراماً.

 
رط أن يوفيه يف بلد آخر أو يكتب له به سفتجة إىل بلد يف محله إليه نفع مل جيز لذلك القارئ: وإن ش

ليس بزايدة قدر وال صفة فلم يفسد به القرض كشرط  فإن مل يكن حلمله مؤنة فعنه اجلواز ألن هذا
ألنه  األجل وعنه يف السفتجة مطلقاً روايتان ألهنا مصلحة هلما مجيعا وإن شرط رد دون ما أخذ مل جيز

ينايف مقتضاه وهو رد املثل فأشبه شرط الزايدة وحيتمل إال يبطل ألن نفع املقرتض ال ُينع منه ألن 
 فأشبه شرط األجل خبالف الزايدة. القرض إمنا شرع رفقاً به

الشيخ: هذا االحتمال هو الصحيح ألن املقرتض البد أن ينتفع وإال فما فائدته يف القرض أما 
رف الناس احلوالة مثل أن يكون شخص له مال يف مكة وهو يف املدينة السفتجة فتسمى يف ع

ه ويسمى سفتجة والصحيح أنه فاقرتض من شخص ماالً وأحاله به على ماله يف مكة فهذا ال أبس ب
ال أبس أبخذ عمولة عليها ألن فيها مصلحة للطرفني فاحمليل يستفيد السالمة سالمة ماله اآلخر 

 يستفيد األجرة.



وكل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان أحدمها يبطل ألنه قد روي )كل قرض جر  القارئ:
 املقرتض فإذا بطل الشرط بقي اإلرفاق حباله. منفعة فهو راب( والثاين ال يبطل ألن القصد إرفاق
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الشيخ: هذا يعترب ضابط وهو كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان والصواب أنه إن 
ة اخلاصة ابملقرض جه عن موضعه وهو اإلرفاق بطل وإن مل خيرجه فإنه ال يبطل ومعلوم أن املنفعأخر 

خترجه عن موضوعه ألن املقرض يف هذه احلال مل يقرضه تقرابً إىل هللا وال إحسان إليه وإمنا أقرضه 
 للمصلحة املالية فيكون كاملعاوضة متاماً.
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در أو الصفة من غري شرط وال مواطأة جاز حلديث أيب رافع وإن  القارئ: وإن وىف خريًا منه يف الق
جة أو قضاه يف بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فال أبس لذلك وقال ابن أيب كتب له به سفت

 موسى إن زاده مرة مل جيز أن أيخذ يف املرة الثانية وجهاً واحداً.
نه صاعاً من الرب رديئاً فأعطاه جيدًا أو أقرتض الشيخ: إن وىف خري منه فال أبس يعين أبن أقرتض م

س وكذلك يف القدر لو أقرتض منه درمهني فأعطاه ثالثة بدون شرط فال جيدًا فأعطاه أجود فال أب
أبس بذلك وقال بعض أهل العلم أنه ال جتوز الزايدة يف القدر إال بعد أن يوفيه مث يعود إليه مرة اثنية 

ال ن اهلدية ال جتوز إال بعد الوفاء فإذا قارنت الزايدة الوفاء فإنه حرام و ويعطيه ما شاء وعللوا ذلك أب
شك أن األوىل ابملقرض إذا زاده يف القدر أن يرده لئال يكون ذلك سبباً للراب ومأخذ ابن أيب موسى 

 رمحه هللا مأخذ جيد
 

صار متشوفاً إىل الزايدة فإذا جاء أنه إذا زاده مرة مل جيز أن أيخذ منه يف املرة الثانية ألنه إذا زاده مرة 
 ون تشوفه إىل هذه الزايدة كاالشرتاط.يستقرض منه فهو متشوف إىل أن يزيده فيك

 القارئ: وال يكره قرض املعروف حبسن القضاء.
الشيخ: املعىن أنه إذا كان هناك إنسان معروف أبنه رجل كرمي يويف أكثر وأحسن مما وجب عليه فال 

 ك مل يكره قرض النيب عليه الصالة والسالم مع أنه أحسن الناس وفاًء.يكره أن يقرضه ولذل

(4/428) 



 

القارئ: وذكر القاضي وجهاً يف كراهته ألنه يطمع يف حسن عادته واألول أصح ألن النيب صلى هللا 
الناس أحسنهم قضاء ففي  عليه وسلم كان معروفاً حبسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها وألن خري 

 رضه تضييق على خري الناس وذوي املروآت.كراهة ق
الشيخ: التعليل الذي ذكره املؤلف جيد فالصواب أن من عرف حبسن القضاء والكرم فيه فإنه ال 

يكره إقراضه وإن كان اإلنسان قد يتشوف إىل حسن القضاء والزايدة فيه لكن إذا قلنا بكراهة ذلك 
يزدك يستحب إقراضه والثاين الرجل الكرمي  وف ابلبخل الذي إن مل ينقصك ملصار الرجل املعر 

 املعروف حبسن القضاء يكره إقراضه وهذه مشكلة.
 

 فصل
القارئ: وإن أهدى له قبل الوفاء من غري عادة أو أستأجر منه أبكثر من األجرة أو أجره شيئاً أبقل 

له على مساك ملا روى األثرم أن رجاًل كان  أو استعمله عماًل فهو خبيث إال أن حيسبه من دينه
عشرون درمها فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حىت بلغ ثالثة عشر درمها فسأل ابن عباس فقال 

 أعطيه سبعة دراهم.
الشيخ: السماك هنا يهدي للرجل من أجل أن يؤجل وال يطالبه ابلدين وقد يكون أهدى إليه من 

يف هذه احلال أن يقيد كل ما  يهدي إليه لكن جيب على املقرض أجل أنه أسدى إليه معروفاً فصار
 أهداه إليه املستقرض مث يقومه وينزله من دينه.

القارئ: وروى ابن ماجه عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا أقرض أحدكم قرضاً 
بينه وبينه قبل ذلك( فإن كان  فأهدي إليه أو محله على الدابة فال يركبها وال يقبله إال أن يكون جرى

 بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فال أبس هلذا احلديث.
الشيخ: قوله )كافأه( يقصد املقرض أي أن املستقرض أهدي إليه هدية وليس من عادته أن يهدي 

يه إليه فكافأه أبن أعطاه ما يقابلها مثل أن يهدي إليه ساعة تساوي عشرين فيكافأه أبن يهدي إل
 قلماً يساوي
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ن وإال فال أيخذ ومن ذلك ما يوجد اآلن بعض التالميذ يهدي إىل األستاذ هدية فاألفضل أن عشري
 بداًل عنها. يردها األستاذ مادام يدرسه وإن خاف أن ينكسر قلبه فليأخذها وليكافأه

 
 فصل

ق القارئ: فإن أفلس غرُيه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئاً منه جاز ألنه إمنا انتفع ابستيفاء ما يستح
 استيفاؤه.

الشيخ: هذه تقع مثالً يكون الغرمي أفلس فأقرض قرضاً يتجر به وكلَّما حصل من الربح جاء به إىل 
بل هو أحسن إىل صاحبه وصاحبه أبرأ ذمته ومن املقرض فال أبس ألن هذا املقرض مل يستفيد زايدة 

نفعاً ألن مجيع املقرضني هنا نعرف أن ما يسميه الناس اآلن ابجلمعية ال تدخل يف القرض الذي جر 
ما انتفعوا بزايدة كل واحد منهم أقرض اآلخر وسيوفيه بدون زايدة وصفتها أن جيتمع عشرة أو أكثر 

ناً يعطونه واحدًا منهم مث يف الشهر الثاين يعطون آخر يف الشهر أو أقل وخيصموا من راتبهم شيئاً معي
قاً بل هو إحسان وقضاء حاجة ألن اإلنسان رمبا الثالث يعطون اثلثاً فهذا ال أبس وال حرج به إطال

 حيتاج يف بعض الشهور أكثر من راتبه.
 القارئ: ولو كان له طعام فأقرضه ما يشرتيه به ويوفيه جاز لذلك.

ذا يف احلقيقة اندر ألنه إذا كان سيقرضه ما يوفيه به فإنه يؤجله وينظره وال حاجة أن يقرضه الشيخ: ه
تاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل؟ قلنا إذا احتاج الطعام الذي كان أقرضه فإذا قال قائل رمبا حي

 من قبل يشرتيه بنفسه.
يها هلم فال أبس ألنه مصلحة هلما ال ضرر القارئ: ولو أراد تنفيذ نفقة إىل عياله فأقرضها رجاًل ليوف

مثل أن يقرضه يف بلد فيه وال يرد الشرع بتحرمي ذلك قال القاضي وجيوز قرض مال اليتيم للمصلحة 
ليوفيه يف بلد آخر لريبح خطر الطريق ويف معىن هذا قرض الرجل فالحه حباً يزرعه يف أرضه أو مثناً 

 ا وقال ابن أيب موسى هذا خبيث.يشرتي به بقرًا وغريها ألنه مصلحة هلم
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رض استفاد زرع أرضه الشيخ: الصحيح أنه جائز ألنه مصلحة هلما فالزارع استفاد الزرع وصاحب األ
فعاً خيتص به من املقرض أما وهذا ما أشران إليه من قبل وقلنا إن القرض الذي حيرم هو الذي جير ن

 إذا كان هلما مجيعاً أو للمقرتض وحده فال أبس.



 
 فصل

 القارئ: وإذا قال املقرض إذا مِّتُّ فأنت يف حل فهي وصية صحيحة.
على الثلث فإن زادت على الثلث وقفت على إجازة  الشيخ: هي وصية صحيحة بشرط أال تزيد

 الورثة.
  حل مل يصح ألنه إبراء علق على شرط.القارئ: وإن قال إن مِّتَّ فأنت يف

الشيخ: الصحيح أنه صحيح وأن اإلبراء على شرط ال أبس به فلو كان لشخص دين يف ذمة رجل 
رط ال حيل حراماً وال حيرم حالاًل وال وقال له إن فلعت كذا فقد أبرأتك فال حرج وما املانع فهو ش

 ق على شرط جائز وليس فيه أبس.يوقع يف راب وال يف ظلم فالصواب أن اإلبراء املعل
 القارئ: وإن قال اقرتض يل مائة ولك عشرة صح ألهنا جعالة على ما بذله من جاهه.

 الشيخ: هذا صحيح وال مانع يف ذلك.
عشرة مل جيز ألنه يلزمه أداء ما كفل به فيصري له على املكفول القارئ: وإن قال تكفل عين مبائة ولك 

 ة فيصري قرضاً جر نفعا.فيصري مبنزلة من أقرضه مائ
الشيخ: إذا قال تكفل عين مبائة ولك عشرة فالذي قال هذا كان الدين الذي عليه مائة فكفله هذا 

لوفاء عن مكفوله فإذا أوفاه فسيوفيه الرجل مث إن هذا الرجل طالبه الدائن ابلوفاء ألن الكفيل يلزم اب
  جرا نفعاً فال جيوز.مائة وأيخذ من املكفول مائة وعشرة فيكون حينئذ قرضاً 

القارئ: ولو أقرضه تسعني عددًا مبائة عددًا وزهنما واحد وكانت ال تتفق برؤوسهما فال أبس به ألنه 
 وسهما ما مل جيز ألهنا زايدة.ال تفاوت بينهما يف قيمة وال وزن وإن كانت تتفق يف موضع برؤ 

 د ال ابلوزن.الشيخ: هذا ليس موجود عندان اآلن ألن التعامل عندان ابلعد
 

 فصل
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القارئ: فإن أقرضه نصف دينار فأاته بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلماً 
يعترب فيه الرضى ولو أقرضه سلم عقد جاز وإن أمتنع من أخذه مل يلزمه ألن عليه ضررًا يف الشركة وال

 نصفاً قراضة على أن يوفيه نصفاً صحيحاً مل جيز ألنه شرط زايدة وهللا أعلم.



الشيخ: مثل هذا لو جاء إنسان إىل شخص يطلبه مخسني راياًل وجاء الغرمي ليوفيه وليس معه إال مائة 
قال أصرف يل املائة مصارفة و وقال هذه مائة ومخسني تبقى عندك وديعة فال أبس لكن لو صارفه 

 قال ما عندي
 

إال مخسني فال جيوز ألن املصارفة بيع نقد بنقد أما املسألة األوىل فهو وفاء ويبقى الباقي عند املوىف 
 وديعة فال يكون مصارفة.

السائل: إذا قال الرجل ألخيه أقرضين وكما علمت من حسن قضائي وأان أبذل ملن أقرضين إهداء 
 ل جيوز؟وحنو ذلك فه

الشيخ: الظاهر أنه جيوز إذا مل يكن هناك شرط فإن فهم من هذا أنه شرط وقال أقرضين عشرة مالين 
مثاًل وأان تعرفين أين رجل ويف ورجل أعطي أكثر مما آخذ فإذا علم إن هذا مثل الشرط فهذا ال جيوز 

عمال أبس واأل أما إذا قصد بذلك تشجيعه على أن يقرضه وليس من نيته أن يوفيه أكثر فال
 ابلنيات.

 السائل: ابلنسبة للجمعية اليت تكون بني املوظفني مثاًل هل يلزم كتابة ورقة إثبات بني أطراف اجلمعية؟
تمْم بَِّدْيٍن إِّىَل َأَجٍل ممَسّمًى فَاْكتـمبموهم( فأمر  الشيخ: قال هللا عز وجل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا َتَدايـَنـْ

 ن ما يدري ما يعرض له قد ينسى هو أو ينسى املدين أو ُيوت أحدمها.ن اإلنساابلكتابة أل
السائل: قد أييت إنسان إىل صاحب دكان يريد أن يصرف عنده فيقول ما عندي مثالً إال أربعني 

 فيقول صاحب املال لصاحب الدكان يبقى عندك وديعة فهل هذا جائز؟
 يريد راب النسيئة يتخلص هبذا.كل واحد الشيخ: ال يصح هذا ألنه لو قيل هبذا لكان  

السائل: فإن اشرتى من صاحب الدكان سلعة وكان معه مائة رايل ومل يكن عند صاحب الدكان 
 صرف فقال املشرتي الباقي اجعله وديعة عندك؟
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فإذا  الشيخ: هذا ال أبس به والفرق بينهما أن السلع مع النقود ليس بينها راب نسيئة وليست مصارفة
وديعة ألن هذه اخلمسني ليس قال املشرتي هذه مائة رايل وهو اشرتى خبمسني فإن اخلمسني تبقى 

 هلا عوض ابلنسبة لصاحب الدكان.
السائل: يف حال أراد املصارفة ومل جيد غري هذا الدكان وصاحب الدكان ليس عنده ما يكفي للصرف 



 ما العمل؟مثاًل عنده مائة ويريد صرفها وهو حمتاج خلمسني ف
 ك وأقرضين مخسني رايالً.الشيخ: يقول لصاحب الدكان خذ هذه املائة واجعلها رهناً عند

 
 ابب الرهن

القارئ: وهو املال جيعل وثيقة ابلدين ليستوىف منه إن تعذر وفاؤه من املدين وجيوز يف السفر لقول هللا 
تمْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ جتِّدموا َكاتِّب اً َفرَِّهاٌن َمْقبموَضٌة( ويف احلضر ملا روت عائشة أن رسول هللا تعاىل )َوإِّْن كمنـْ

هللا عليه وسلم اشرتى من يهودي طعاماً ورهنه درعه متفق عليه وألنه وثيقة جازت يف السفر  صلى
 فتجوز يف احلضر كالضمان والشهادة.
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تممْ الشيخ: التوثيقات أنواع منها أن يتوثق اإلنسان ابلكتابة لقوله تع  اىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا َتَدايـَنـْ
بَِّدْيٍن إِّىَل َأَجٍل ممَسّمًى فَاْكتـمبموهم( هذه التوثقة البد أن يكون الكاتب معروف اخلط وإال لضاعت فائدته 

َيكمواَن رَجمَلنْيِّ فـََرجمٌل اثنياً التوثقة ابلشهادة لقوله تعاىل )َواْسَتْشهِّدموا َشهِّيَدْينِّ مِّْن رَِّجالِّكمْم فَإِّْن مَلْ 
تمْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ َواْمَرَأاَتنِّ ممَِّّْن تَـ  ْرَضْوَن مَِّن الشَُّهَداءِّ( والثالث اإليستيثاق ابلرهن لقوله تعاىل )َوإِّْن كمنـْ

ْلم بَعِّرٍي َوَأاَن بِّهِّ  جتِّدموا َكاتِّباً َفرَِّهاٌن َمْقبموَضٌة( والرابع اإلستيثاق ابلضمان لقوله تعاىل )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ  محِّ
الكفالة لكن الفرق بينهما أن الكفيل يلتزم إبحضار بدن املكفول ال زَعِّيٌم( ويدخل يف الضمان 

ابلدين الذي عليه والضمان يلتزم ابلدين الذي عليه سواء أحضره أم مل حيضره فهذه التوثيقات كلها 
الدين يعطي صاحبه ما يستوثق به وقد يكون محاية حلقوق الناس والرهن هو أن الغرمي الذي عليه 

قل وقد يكون مساوي يعين الرهن قد يكون أقل من الدين وقد يكون أكثر وقد أكثر وقد يكون أ
يكون مساوايً وقد يكون حني الرهن أقل من الدين وعند الوفاء أكثر من الدين كما لو رهنه أرضاً 

تساوي مخسمائة وعند الوفاء تساوي ألفني فهي على دين مقداره ألف وكانت األرض عند الرهن هلا 
ن أقل من الدين وعند الوفاء أكثر وقد يكون ابلعكس واملهم أنه البد أن يكون هناك عند عقد الره

توثقة سواء كان الرهن أكثر من الدين أو أقل أو مساوي وجيوز يف احلضر والسفر كما قاله املؤلف 
تمْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ جتِّدموا َكاتِّباً فَرَِّهانٌ رمحه هللا وأما قوله تعاىل )َوإِّْن كم  َمْقبموَضٌة( فهذا بيان حلال البد منه  نـْ

وهو أنه إذا كان تعامل رجالن يف سفر وليس عندمها كاتب وخاف صاحب احلق أن يضيع حقه فهنا 
 يكون الرهن ألن هذه حاجة واضحة ولذلك أشرتط هللا عز وجل أن يكون مقبوضاً فقال



(4/434) 

 

)َفرَِّهاٌن َمْقبموَضٌة( ويف غري السفر ال أبس أال يقبض كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل أنه القول الراجح وأما 
رضي هللا عنها )أن النيب صلى هللا عليه وسلم الدليل على جواز الرهن يف احلضر؟ فما ذكرته عائشة 

املة اليهود ابلبيع والشراء وفيه أيضاً أشرتى من يهودي طعاماً ورهنه درعه( ويف هذا احلديث جواز مع
جواز رهنهم آلالت احلرب ألن الدرع من آالت احلرب لكن عند األمن من مكرهم أما إذا خيف 

ن من آالت احلرب يف حرب املسلمني فهؤالء ال جيوز أن مكرهم يعين يستعملوا هذا الرهن الذي كا
 يرهنوا.

 
 فصل

وبثمن املبيع للخرب وكل دين ُيكن استيفاؤه منه كاألجرة  القارئ: وجيوز الرهن بعوض القرض لآلية
واملهر وعوض اخللع ومال الصلح وأرش اجلناية والعيب وبدل املتلف قياساً على الثمن وعوض 

 القرض.
روايتان إحدامها يصح الرهن به لآلية واملعىن واألخرى ال جيوز ألنه ال أيمن هالك  ويف دين السلم

توفياً حقه من غري املسلم فيه وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم )من أسلم الرهن بعدوان فيصري مس
 يف شيئاً فال يصرفه إىل غريه(.

إذا هلك أستويف من الرهن فال أبس  الشيخ: الصحيح بال شك أنه جيوز الرهن بدين السلم وأما كونه
ضعيف وأنه إن صح وال مانع من ذلك وحديث )من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه( سبق أنه 

 فاملعىن ال يصرفه إىل سلم آخر فاملعىن )إىل غريه( أي من أنواع السلم.
 

 فصل
ه وال ُيكن استيفاؤه من القارئ: وال جيوز الرهن مبال الكتابة ألنه غري الزم فإن للعبد تعجيز نفس

 الرهن ألنه لو عجز صار هو والرهن لسيده.
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هللا يف الكتابة واضح لكن ما هي الكتابة؟ الكتابة أن يشرتي العبد الشيخ: ما ذكره املؤلف رمحه 
نا أن فيه خريًا كما قال هللا نفسه من سيده مبال مؤجل وهي جائزة بل واجبة إذا طلبها العبد وعلم
تَـغموَن اْلكَِّتاَب ممَِّّا َمَلَكْت َأُْيَانمكمْم َفَكاتِّبموهمْم إِّْن َعلِّْمتممْ  فِّيهِّْم َخرْيًا( فيأيت العبد ويقول  تعاىل )َوالَّذِّيَن يـَبـْ

لسيده أان أريد أن أشرتي نفسي منك فيجيبه السيد فال أبس بل هو مأمور بذلك إن علم فيه خرياً 
اخلري قال العلماء الصالح يف الدين والقدرة على الكسب فإذا حصلت الكتابة وقال السيد للعبد و 

نا أن العبد عجز فإنه يرجع الرهن والعبد للسيد فال أعطين رهناً يقول املؤلف ال يصح ألننا إذا فرض
 يده لسيده فائدة وهذا واضح لكن يشكل عليه من أين للعبد املال حىت يرهنه؟ ألن املال الذي يف

فيقال رمبا يتربع أحدًا من الناس ويعطيه ما يرهنه للسيد فإذا كانت الصورة هذه فالصحيح جواز 
عجز للسيد أن يستوفيه من الرهن الذي تربع به الرجل اآلخر وإذا الرهن ألننا إذا قدران أن العبد 

ه املسألة فيه صعوبة وذلك استوفاه عتق العبد وال ُيلك تعجيز نفسه يف هذه احلال فلهذا تصوير هذ
ألننا نقول إن كان الرهن من العبد فهذا غري ممكن ألنه ال ُيلك وإن كان من غريه فما املانع فإذا 

أن العبد يعجز نفسه ويقول عجزت فال يثبت العتق؟ نقول إذا قال عجزت وكان  قالوا أنه ُيكن
 .الرهن من غريه فإن السيد يستويف من هذا الرهن ويعتق العبد

 
 السائل: لو استوىف السيد املال من الرهن الذي تربع به رجٌل آخر للعبد فلمن يكون الوالء؟

والرهن إمنا جعل لالستيفاء فقط إال إذا ابعه عليه  الشيخ: يكون الوالء للسيد ألنه هو الذي أعتقه
 فهذا شيء آخر.

ب وال يعلم أن مآله إىل الوجوب فإنه القارئ: وال جيوز مبا حيمل العاقلة من الدية قبل احلول ألنه مل جي
 حيتمل حدوث ما ُينع وجوبه وجيوز الرهن به بعد احلول ألنه دين مستقر.
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لعصبة أو ذكور العصبة الذين حيملون الدية فيما إذا قتل اإلنسان خطاءًا يعين الشيخ: العاقلة هي ا
امليت املقتول حنن نريد أن تعطوان  لو إنسان دهس رجاًل فإن الدية تكون على عاقلته فإذا قال أولياء

ام احلول رهناً فإنه ال يلزمهم وال يصح الرهن ألنه رمبا يف أثناء السنة يفتقر أحدهم أو ُيوت أما بعد مت
واستقرار الدية على العاقلة فإنه جيوز الرهن ألن العاقلة تؤجل عليهم الدية ثالث سنوات فمثاًل إذا 

ولياء املقتول وطالبوا هبا وقالوا أعطوان إايها قالوا ليس عندان اآلن مضى سنة ثبتت الدية فإذا جاء أ



ت واستقرت فأما إذا كان قبل السنة فال شيء لكن نعطيكم رهناً جيوز أو ال؟ جيوز ألن الدية اآلن ثبت
 جيوز ألهنم يقولون ال يلزمنا أن نسلم قبل السنة ألنه رمبا يوجد مانع ُينع من وجوب الدية علينا.

رئ: وال جيوز ابجلعل يف اجلعالة قبل العمل لعدم الوجوب وجيوز بعده وقال القاضي حيتمل جواز القا
 وب.الرهن به قبل العمل ألن مآله إىل الوج

 الشيخ: قول القاضي أصح ألنه إن وجب اجلعل فالرهن يـمَؤمِّّن وإن مل جيب فإنه يعاد الرهن لصاحبه.
الذمة كالثمن املتعني واألجرة املتعينة واملنافع املعينة حنو  القارئ: وال يصح الرهن مبا ليس بثابت يف

 ن ويبطل العقد بتلفها.أن يقول أجرتك داري هذه شهرا ألن العني ال ُيكن استيفاؤها من الره
الشيخ: قوله )ال يصح الرهن مبا ليس بثابت يف الذمة كالثمن املتعني( الثمن املتعني مثل أن يقول 

هبذه السيارة فهنا ال حاجة ألن السيارة اآلن أصبحت ملكاً للبائع فال حاجة اشرتيت منك مائة صاع 
هذه الدار هبذه الدراهم لكنها ما تثبت إال  إىل الرهن كذلك )األجرة املتعينة( أبن قال استأجرت منك

 بعد استيفاء املنفعة فال يصح أن جنعل فيها رهناً ألهنا هي عينها اثبتة للمؤجر.
 ضيحاً للمسألة األوىل؟السائل: نريد تو 
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الشيخ: توضيحاً للمسألة األوىل نقول إذا اشرتى منه شيئاً بثمن مؤجل وهذا الثمن املؤجل هو هذه 
ول ال حاجة للرهن هنا ألن نفس لسيارة اليت عينها لكن ال يسلمها إال بعد سنة ألهنا مثن مؤجل نقا

 الثمن معني وسيبقى للبائع ملكاً له لكن ال جيب تسلميه على املشرتي إال إذا متت املدة.
 

ى وجه القارئ: وقياس هذا أنه ال يصح الرهن ابألعيان املضمونة كاملغصوب والعارية واملقبوض عل
 السوم لتعذر استيفاء العني من الرهن.

الرهن ابألعيان املضمونة كاملغصوب فلو أن رجاًل أقر ابلغصب وقال إنه قد الشيخ: الصواب جواز 
غصب السيارة الفالنية فقال صاحبها أدين إايها قال اآلن هي ليست حاضرة لكن آيت هبا بعد أسبوع 

ترهنين شيئاً فهنا ال مانع يف الواقع من ذلك ألن األصل مثاًل فقال صاحب السيارة ال أطلقك حىت 
كذلك العارية فالعارية سبق أهنا على املذهب من األعيان املضمونة بكل حال فإذا جاء الضمان و 

إنسان وقال أعرين كذا وكذا فقال ال أعريك إال إذا رهنتين فاملؤلف يقول ال يصح الرهن والصواب أنه 
 املقبوض على وجه السوم أنه ال يصح الرهن فيه والصواب أنه يصح يصح وكذلك يقول املؤلف يف



فعلى هذا يكون الرهن صحيح سواء وثق لدين أو وثق لعني وهذا هو األرجح أن األعيان املضمونة 
 ال أبس أن يكون فيها رهن وكذلك الديون يف الذمم ال أبس أن يكون فيها رهن.

مل جيب وال يعلم أن مآله إىل الوجوب وقال القاضي قياس  القارئ: وإن جعله بقيمتها كان رهناً مبا
 حة الرهن هبا لصحة الكفالة هبا.املذهب ص

الشيخ: ما قاله القاضي وهو الصحيح كل شيء تصح به الكفالة يصح به الرهن ألن املقصود ابلرهن 
 هو التوثقة.

 
 فصل
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تمْم بَِّدْيٍن( إىل قوله  القارئ: ويصح الرهن ابحلق بعد ثوبته لقول هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إَِّذا َتَدايـَنـْ
وته وهو أن يشرتط الرهن يف عقد البيع أوالقرض ألن احلاجة داعية إليه فإنه )َفرَِّهاٌن َمْقبموَضٌة( ومع ثب

ر والقاضي لو مل يشرتطه يلزم الغرمي الرهن وإن رهن قبل احلق مل يصح يف ظاهر املذهب اختاره أبو بك
ألنه اتبع للدين فال جيوز قبله كالشهادة واختار أبو اخلطاب صحته فإذا دفع إليه رهناً على عشرة 

 راهم يقرضها إايه مث أقرضه لزم الرهن ألنه وثيقة حبق فجاز عقدها قبله كالضمان.د
لكن إذا  الشيخ: قول أبو اخلطاب هو الصواب وعلى هذا فيجوز الرهن قبل ثبوت احلق وبعده ومعه 

كان بعده فإنه ال يلزم املدين يعين لو قال الدائن بعد أن ثبت الدين يف ذمة املدين لو قال أعطين 
 ناً وكان الدين مؤجالً فقال املدين ال أعطيك فله احلق لكن لو اتفقا على الرهن فال أبس.ره
 

 فصل
 القارئ: وال يلزم الرهن من جهة املرهتن.

الرهن وهو املدين واملرهتن هو الذي أخذ الرهن وهو الدائن والرهن  الشيخ: الراهن هو الذي أعطى
شاء بعد أن يرهن الشيء قال للراهن خذ رهنك أان ال أريد ال يلزم يف حق املرهتن ألن احلق له فإذا 

 الرهن ذمتك تكفيين.
لغريه القارئ: ألن العقد حلظه وحده فكان له فسخه كاملضمون له ويلزم من جهة الراهن ألن احلظ 

 فلزم من جهته كالضمان يف حق الضامن وألنه وثيقة فأشبه الضمان



 من طرف جائز من طرف آخر.الشيخ: صحيح هذا فيكون هذا العقد الزم 
القارئ: وال يلزم إال ابلقبض لقول هللا تعاىل )َفرَِّهاٌن َمْقبموَضٌة( وألنه عقد إرفاق فأفتقر إىل القبض  

وزون أنه يلزم مبجرد العقد قياساً على البيع واألول املذهب ألن كالقرض وعنه يف غري املكيل وامل
 البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه ابلقرض.
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الشيخ: الصواب أنه يلزم مبجرد العقد إذا كان املرهون معيناً أبن قال رهنتك بييت أو سياريت أو ما 
للسيارة وهذا الذي عليه العمل من مستعماًل أشبه ذلك فإنه يلزم وإن كان الراهن ساكناً للبيت أو 

تمْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ جتِّدموا َكاتِّباً  قدمي الزمان وأما اآلية الكرُية فإن اآلية يف قضية معينة خاصة )َوإِّْن كمنـْ
َفرَِّهاٌن َمْقبموَضٌة( بل إن اآلية تدل على أنه ال يشرتط القبض يف الرهن لكن يف هذه احلال املعاملة يف 

هناك كاتب فمىت تكون التوثقة؟ هل مبجرد الرهن أو البد من القبض؟ البد من القبض سفر وليس 
ألننا لو قلنا أبن الرهن يفيد بال قبض لقلنا ال حنتاج إىل رهن ألن املدين مادمنا واثقني منه فإننا ال 

طلب يف سفر ف حنتاج إىل رهن فاآلية ليس فيها دليل ألن اآلية يف قضية معينة فهي فيمن تداين
صاحب الدين رهناً فقال املدين أرهنك سياريت ولكن السيارة معه ال يستفيد ألنه لو كان يريد أن يثق 

به يف رهن مل يقبض لو وثق به من األول وال حيتاج إىل رهن فال تتم التوثقة يف هذه الصورة إال إال 
نتوثق يف هذه الصورة إال   ُيكن أنبقبض الرهن وهللا سبحانه وتعاىل أرشدان إىل شيء نتوثق به وال

ابلقبض فالصواب أن القبض ليس شرطاً للزوم ويدل على ذلك عموم قول هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن 
ْلعمقمودِّ( وهذا عقد الرهن عليه فيجيب عليه الوفاء به وال فرق بني أن يكون مكياًل أو  آَمنموا َأْوفموا ابِّ

رض فالقرض إذا مل يقبض فهو عِّدة إذا قال أان أقرضتك مثالً مائة مسألة القموزوانً أو غريمها وأما 
رايل ومل يسلمه إايها فهذه عِّدة والعِّدة على املذهب ال يلزمه الوفاء هبا كما لو أراد أن يتصدق 

بدراهم جعلها يف يده ليتصدق هبا على فقري مث ملا رأى الفقري مل يتصدق فهل هذا جائز أو ال؟ هذا 
ري مل يقبض املال والفرق بني القرض وبني الرهن واضح جدًا الرهن املقصود به التوثقة ألن الفق جائز

وهي حاصلة سواء قبض أم مل يقبض لكن ال نشك أن من كمال التوثقة أن يقبضه وهذا ال إشكال 
 فيه
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 لكن إذا
 

كن فيه فاملذهب ال يلزم الرهن كان مل يقبضه وكان الرهن واضحاً مثل أن رهن اإلنسان بيته وهو سا 
لكن لو قلنا هبذا القول لفسدت  وجيوز لصاحب البيت أن يبيع البيت وأن يتصرف فيه مبا شاء

معاملة الناس ألن أكثر الناس اآلن يرهنون بيوهتم وسياراهتم وهم ساكنون يف البيت ومستعملون 
هنك بييت مبائة مث إذا فارق اجمللس ابع للسيارة فلو قلنا إن هذا الرهن ال يلزم لتالعب الناس قال أر 

ابلعقد واجلواب عن اآلية أن هللا سبحانه وتعاىل  البيت هذا غري صحيح واملهم أن الصواب أنه الزم
ذكر أعلى التوثقة يف سورة معينة والدليل على لزومه ابلعقد قوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا َأْوفموا 

ْلعمقمودِّ(.  ابِّ
ملرهتن رئ: وإذا كان الرهن يف يد الراهن مل جيز قبضه إال إبذنه ألنه له قبل القبض فال ُيلك االقا

 إسقاط حقه بغري إذنه كاملوهوب.
الشيخ: املذهب أنه إذا كان الرهن بيد الراهن والراهن هو املطلوب فإنه إذا قال املرهتن للراهن 

يقول املؤلف )مل جيز قبضه إال إبذنه( وهذه  أعطين الرهن ألين ال أثق بك وال آمنك فرفض الراهن
تاج أن يرفع األمر للقاضي فتحدث خصومة ونزاع فإذا مشكلة ألنه إذا قال ال أعطيك إايه فإنه حي

قلنا ابللزوم بدون قبض اسرتاح اجلميع حىت نفس الراهن يصبح ال يهمه أن يكون الرهن بيده أو بيد 
 كما لو رهن الرجل ساعة أو رهنت املرأة حليها وما أشبه ذلك.هذا املرهتن إذا كان ال ينتفع ابلرهن  

رهتن فظاهر كالمه لزومه مبجرد العقد ألن يده اثبتة عليه وإمنا يعترب احلكم القارئ: وإن كان يف يد امل
فقط فلم حيتج إىل قبض كما لو منع الوديعة صارت مضمونة وقال القاضي وأصحابه ال يلزم حىت 

 ه فيها.متضي مدة يتأتى قبض
لصواب أنه يلزم الشيخ: قوله )فظاهر كالمه( يعين كالم اإلمام أمحد وعلى كل حال على ما قلنا فا

 مبجرد العقد وال حيتاج أن نقول متضي مدة ُيكن أن يقبضه فيها أو ال.
 القارئ: ولو كان غائباً ال يصري مقبوضاً حىت يوافيه هو أو وكيله.
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 فإنه ال يكون مقبوضاً حىت يوافيه هو أو وكيله وهذه واضحة. الشيخ: إذا كان غائباً 
ائباً ال يصري القارئ: وقال القاضي وأصحابه ال يلزم حىت متضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غ

مقبوضا حىت يوافيه هو أو وكيله مث متضي مدة ُيكن قبضه فيها ألن العقد يفتقر إىل القبض وال 
إمكانه مث هل يفتقر إىل إذن الراهن يف القبض على وجهني أحدمها ال حيصل القبض إال بفعله أو 

عقد غري الزم فافتقر إىل اإلذن  يفتقر إليه ألن إقراره عليه كإذنه فيه والثاين يفتقر ألنه قبض يلزم به 
 كما لو مل يكن يف يده.

 
مكان معني وأقرتض السائل: إذا اشرتط القبض يف السفر فهناك إشكال فمثالً زيد وعمرو سافرا إىل 

زيد من عمرو مبلغ على أن يرهنه سيارته فإذا اشرتطنا القبض وأخذ عمرو السيارة فإنه انتفع هبا 
 اً فهو راب؟ فما اجلواب على هذا اإلشكال؟والقاعدة أن كل قرض جر نفع

أجرهتا  الشيخ: ال هو لن ينتفع هبا وعلى املذهب تبقى السيارة معطلة وإذا استعملها فإنه يكتب عليه
 وتكون األجرة اتبعة للرهن.

السائل: قلنا أبن الرهن ال حيتاج إىل قبض وإمنا يكفي فيه جمرد العقد اآلن أحسن هللا إليك صندوق 
ية العقاري ما حيصل فيه قبض ما حيصل فيه قبض ومع هذا تضيع احلقوق الناس ما يسددون التنم

 الناس ال يسددون فتضيع احلقوق؟
 ا القبض للزم من ذلك أن البنك العقاري يقبض مجيع هذا البيوت اليت دفعها.الشيخ: لو اشرتطن

يارة أو أي شيء فإن أشرتط مسألة: إذا أذن صاحب احلق يف بيع الرهن سواء كان الرهن بيت أو س
أن تكون قيمته رهناً بدله صارت رهناً فتؤخذ القيمة وتوضع مثاًل يف بنك أو غريه وتبقى حتت تصرف 

 إن مل يشرتط ذلك فإن أذنه يف البيع فسخ للرهن.املرهتن و 
 

 فصل
ا يف يده القارئ: وإذا أذن يف القبض مث رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها مل

 فهو كمن مل أيذن ألن اإلذن قد زال.
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يكن شرطاً صار الشيخ: هكذا قال املؤلف رمحه هللا ولكن سبق لنا أن القبض ليس بشرط وإذا مل 
أن ُيتنع من األذن بعد أن فرضه على املسألة ال حاجة إليه لكن على القول أبنه شرط نقول هل جيوز 

 أذن أو ال؟ اجلواب ال جيوز ألنه ملا أذن صار كالعقد املشروط فيه القبض فال جيوز له أن يرجع.
ه من أهله ويقوم ويل اجملنون القارئ: وإن أذن فيه مث جن أو أغمى عليه زال اإلذن خلروجه عن كون

 مقامه إن رأى احلظ يف القبض أذن فيه وإال فال.
 ويف اإلغماء إذا زال اإلغماء فإنه أيذن من جديد.الشيخ: 

القارئ: وإن تصرف الراهن يف الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرًا بطل الرهن ألن 
 هنه بطل األول ألن املقصود منه ينايف األول.هذه التصرفات متنع الرهن فأنفسخ هبا وإن ر 

 
وأذن يف القبض مث رجع فيه مث رهنه آخر فالرهن األول يبطل الشيخ: خيشى أن هذا املتحيل إذا رهنه 

فيمخشى أيضاً أن الرهن الثاين يبطل مث حيصل بذلك تالعب ابلناس فهذا القول الذي بىن عليه 
 يف القبض فليس له أن يرجع.املؤلف قول ضعيف والصواب أنه إذا أذن 

لرهن ألن هذه التصرفات ال متنع البيع فال متنع القارئ: وإن َدبَـَّرهم أو أجره أو زوَّج األمة مل يبطل ا
صحة الرهن وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن املكاتب مل يبطل بكتابته ألنه ال ينافيها وإن قلنا ال 

 يصح رهنه بطل هبا لتنافيهما.
 

 فصل
م فلم وإن مات أحد املرتاهنني مل يبطل الرهن ألنه عقد ال يبطله اجلنون أو مآله إىل اللزو  القارئ:

يبطله املوت كبيع اخليار ويقوم وارث امليت مقامه يف اإلقباض والقبض فإن مل يكن على الراهن دين 
ختصيص سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه وإن كان عليه دين سواه فليس له إقباضه ألنه ال ُيلك 

واألول أوىل ألن بعض الغرماء برهن وعنه له إقباضه ألن املرهتن مل يرض مبجرد الذمة خبالف غريه 
 حقوق الغرماء تعلقت ابلرتكة قبل لزوم حقه فلم جيز ختصيصه به بغري رضاهم.

 الشيخ: وعلى القول أبنه ال يشرتط القبض يثبت حق املرهتن ابلرهن ولو كان هناك غرماء.
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القارئ: كما لو أفلس الراهن فإن أذن الغرماء يف إقباضه جاز ألن احلق هلم فإذا قبضه لزم سواء مات 
 قبل اإلذن يف القبض أو بعده.

 
 فصل

القارئ: وإن حجر على الراهن قبل القبض مل ُيلك إقباضه فإن كان احلجر لسفه قام وليه مقامه كما 
  إبذن الغرماء ألن فيه ختصيص املرهتن بثمنه دوهنم.اللو جن وإن كان لفلس مل جيز ألحد إقباضه إ

الشيخ: الفرق بني احلجر لسفه واحلجر لفلس أن السفه زوال الرشد مثل أن خيتل عقل هذا الرجل 
فيحجر عليه لسفه والفلس كثرة الديون حبيث تكون الديون أكثر من ماله املوجود فهنا حيجر عليه 

 بطلب الغرماء.
 

 فصل
امتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط يف لزومه أجربه احلاكم وإن قلنا  القارئ: ومىت

هو شرط مل جيربه وبقي الدين بغري رهن وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض إال أن يكون مشروطاً يف 
شرط صفة يف  بيع فيكون للبائع اخليار بني فسخ البيع وإمضائه ألنه مل يمَسلَّم له ما َشَرَط فأشبه ما لو

املبيع فبان خبالفها وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله اخليار ألنه مل يمَسلَّم له ما َشَرَط فإن رضيه معيبا 
فال أرش له ألن الرهن إمنا لزم فيما قبض دون اجلزء الفائت وإن حدث العيب أو تلف الرهن يف يد 

تعيب عنده مث أصاب به عيباً قدُيا فله رده  املرهتن فال خيار له ألن الراهن قد وىف له مبا شرطه فإن
وفسخ البيع ألن العيب احلادث عنده ال جيب ضمانه على املرهتن وخرجه القاضي على الروايتني يف 

 البيع وإن علم ابلعيب بعد تلفه مل ُيلك فسخ البيع ألنه قد تعذر عليه رد الرهن هلالكه.
 

 فصل
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ن حىت يقضي مجيع ديونه ألنه وثيقة به فكان وثيقة بكل جزء منه  القارئ: وال ينفك شيء من الره
ا أو برئ الراهن من دين كالضمان فإن رهن شيئاً من رجلني أو رهن رجالن رجالً شيئا فربيء أحدمه

أحدمها انفك نصف الرهن ألن الصفقة اليت يف أحد طرفيها عاقدان فال يقف انفكاك أحدمها على 



بني العقدين وإن أراد الراهن مقامسة املرهتن يف األوىل أو أراد الراهنان  إنفكاك اآلخر كما لو فرق
املمتنع عليها وإن كان فيها ضرر مل جيرب القسمة يف الثانية وال ضرر فيها كاحلبوب واالدهان أجرب 

 عليها كغري الرهن ويبقى الرهن مشاعا.
 

 فصل
لآلية وألهنا إحدى حاليت الرهن فأشبهت  القارئ: واستدامة القبض كابتدائه يف اخلالف يف اشرتاطه

لذي مل االبتداء فإن قلنا ابشرتاطه فأخرجه املرهتن عن يده ابختياره إىل الراهن زال لزومه وبقي كا
 يـمْقَبض مثل أن أجره إايه أو أودعه أو أعاره أو غريِّ ذلك فإن رده الراهن إليه

 
فلزم به كاألول وإن أزيلت يد املرهتن بعدوان  عاد اللزوم حبكم العقد السابق ألنه أقبضه ابختياره 

 كغصب وحنوه فالرهن حباله ألن يده اثبتة حكما فكأهنا مل تزل.
فيها خديعة الراهن أقبض املرهتن الرهن مث جاءه يوم من أايم على سرعة  الشيخ: هذه رمبا قد يكون

ه إعارًة ألنه ظن أنه حني جاء هبذه وقال اي فالن أعرين هذا وهو قد رهنه إانًء مث قام املرهتن فأعطاه إاي
شاء  العجلة أنه يف ضرورة فحينئذ يزول لزوم الرهن ويبقى الرهن ابخليار إن شاء أذن له ورد عليه وإن

 أبقاه ومثل هذه احليلة ال ُيكن احلياد عنها إال إذا قلنا ابلقول الراجح أنه ال يشرتط للزومه القبض.
 

 فصل
املرهتن إن تلف بغري تعد منه مل يضمنه ومل يسقط شيء من دينه ملا روى  القارئ: والرهن أمانة يف يد

وسلم أن الرهن ال يـَْغَلق، والرهن األثرم عن سعيد بن املسيب قال قضى رسول هللا صلى هللا عليه 
 ممن رهنه.

 الشيخ: هنا لو قلنا أبنه يسقط الدين لكان أغلق.
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عنه فلم يسقط هبالكه كالضامن وإن كان الرهن فاسداً مل  القارئ: وألنه وثيقة بدين ليس بعوض
رهن فتلف بعد الوقت يضمنه ألن ماال يضمن ابلعقد الصحيح ال يضمن ابلعقد الفاسد وإن وقت ال

ضمنه ألنه مقبوض بغري عقد وإن رهنه مغصواب مل يعلم به املرهتن فهل للمالك تضمني املرهتن؟ فيه 



نمهم  نمهم ألنه قبضه من يد ضامنه فإذا ضمنه وجهان أحدمها ال يمَضمِّّ ألنه دخل على أنه أمني والثاين يمَضمِّّ
ثاين ال يرجع ألن التلف حصل يف يده فاستقر رجع على الراهن يف أحد والوجهني ألنه غرَّه وال

 الضمان عليه.
َن هذا وهذا لكن يستقر الضمان على الراهن ألنه هو  الشيخ: قاعدة املذهب يف هذا أنه له أن يمَضمِّّ

 الذي غصبه وهو بيد املرهتن أمانة.
 يرجع الراهن القارئ: وإن ضمن الراهن فهل يرجع على املرهتن؟ على وجهني إن قلنا يرجع املرهتن مل

وإن قلنا ال يرجع مثَّ رجع هاهنا وإن أنفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن أمانة ألن قبضه حصل 
 عه فأشبه الوديعة.إبذن مالكه ال لتخصيص القابض بنف

 الشيخ: رحم هللا الفقهاء ما أبقوا للقضاة شيء فكل شيء مذكور.
حصل حجر على الراهن لفلسه فهل له أن يويف دينه  السائل: املرهتن بعد ما قبض الرهن من الراهن

 أو يسرتد خالل أمواله؟
 رهتن فصار الزماً.الشيخ: يستحق أن يستويف دينه من الرهن ألن الرهن اآلن رهن صحيح وقبضه امل

 
 فصل

القارئ: إذا حل الدين فوفاه الراهن أنفك الرهن وإن مل يوفه وكان قد أذن يف بيع الرهن بيع واستويف 
لدين من مثنه وما بقي فله وإن مل أيذن طولب ابإليفاء أو ببيعه فإن أىب أو كان غائبا فعل احلاكم ما ا

 هن بنفسه أو أبمينه وهللا أعلم.يراه إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الر 
 الشيخ: هذه هي فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ومل يوفِّ يباع الرهن ويستوىف من مثنه.

 
 ابب
 يصح رهنه وما ال يصحما 

القارئ: يصح رهن كل عني يصح بيعها ألن مقصود الرهن االستيثاق ابلدين ابستيفائه من مثنه عند 
 حيصل مما جيوز بيعه.تعذر استيفائه من الراهن وهذا 
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الشيخ: أما ماال جيوز بيعه كما لو رهنه كلب صيد فإنه ال يصح الرهن مع أن كلب الصيد رمبا يكون 
يباع فال حتصل فائدة للمرهتن عند الراهن أغلى من آالف لكن يقولون ال يصح رهنه ملاذا؟ ألنه ال 

رهناً قالوا ال يصح ألن الولد ال ُيكن بيعه بذلك، كذلك لو رهنه ولده الصغري قال أعطيك ولدي 
 فلو قَبَِّل لكان معناه أنه يغذي له ولده جماانً.

 القارئ: ويصح رهن املشاع ألنه جيوز بيعه فجاز رهنه كاملفرز.
َد فيشبه كلمة املقصود.الشيخ: املفرز يعين الذي أفرز من غري   ه يعين قمصِّ

ن أو يد عدل وديعة للمالك أو أبجرة جاز وإن اختلفا القارئ: مث إن اتفقا على جعله يف يد املرهت
جعله احلاكم يف يد عدل وديعة هلما أو يؤجره هلما حمبوسا قدر الرهن للمرهتن وإن رهن نصيبه من 

ت قسمته احتمل جواز رهنه ألنه يصح بيعه واحتمل جزء من املشاع وكان مما ال ينقسم جاز وإن جاز 
 فيحصل املرهون يف حصة الشريك.أن ال يصح الحتمال أن يقتسماه 
 الشيخ: الصواب اجلواز بال شك.

القارئ: ويصح رهن العبد املرتد واجلاين ألنه جيوز بيعهما ويف رهن القاتل يف احملاربة وجهان بناًء على 
 بيعه.

اتل يف احملاربة( نقول يف هذه احلال سوف يقتل على كل حال لكن الفقهاء الشيخ: قوله )رهن الق
 األِّشياء البعيدة واألشياء اليت قد تكون مستحيلة.يصورون 

 
القارئ: ويصح رهن املدبر يف ظاهر املذهب لظهوره يف بيعه ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد 

الصفة توجد قبل حلول الدين مل جيز رهنه ألنه بعد حلول الدين إلمكان استيفائه من مثنه وإن كانت 
حتتمل األمرين احتمل أن يصح رهنه ألن األصل بقاء العقد والعتق ُيكن استيفاؤه من مثنه وإن كانت 

قبله مشكوك فيه فهو كاملدبر واحتمل أن ال يصح رهنه ألنه حيتمل العتق قبل حلول األجل وهذا 
 غرر ال حاجة إليه.
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ري مىت الشيخ: مثل أن يعلق عتق العبد بنزول املطر والدين مؤجل مثاًل إىل ستة أشهر فهنا ال يد
رهتن من استيفاء احلق وسبق لنا ينزل املطر قد ينزل املطر قبل متام الستة أشهر فيعتق وال يتمكن امل

يف مثل هذه األمور ابلنسبة للرهن أهنا جائزة ألنه إما غامن وإما سامل اللهم إال يف بيع شمرَِّط فيه الرهن 



 فهنا ال شك أنه سيكون غارماً إذا مل حيصل مقصوده.
ال يصح : فإن مات سيد املدبر وهو خيرج من الثلث أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن، و القارئ

رهن املكاتب لتعذر استدامة قبضه ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة القبض غري مشرتطة وأنه يصح 
 بيعه ويكون ما يؤديه من جنوم كتابته رهناً معه وإن عتق بقي ما أداه رهناً.

دامة القبض يف الرهن غري مشرتطة وعمل الناس اليوم على هذا فتجد الشيخ: الصحيح أن است
تدين من الرجل على مثره والنخل بيده والرجل يرهن سيارته وهي يف يده فالعمل اآلن على الفالح يس

 أن القبض ليس بشرط وهو الصحيح.
عيوب هلا حكم  القارئ: وإن عتق بقي ما أداه رهناً كالقن إذا مات بعد الكسب ومجيع هذه املعاين

 غريها من العيوب.
 

 فصل
اد ألنه مما جيوز بيعه وإيفاء دينه من مثنه فأشبه الثياب فإن  القارئ: ويصح رهن ما يسرع إليه الفس

كان الدين حيل قبل فساده بيع وقضي من مثنه وإن كان يفسد قبل احللول وكان مما ُيكن إصالحه 
هن ألنه من مؤنة حفظه فأشبه نفقة احليوان وإن كان ابلتجفيف كالعنب جفف ومؤنة جتفيفه على الرا

وجعال مثنه رهناً فعال ذلك وإن مل يشرطاه ففيه وجهان أحدمها يصح الرهن  مما ال جيفف فشرطا بيعه
ويباع كما لو شرطاه ألن احلال تقتضي ذلك لكون املالك ال يعرض ملكه للتلف فحمل مطلق العقد 

 الثاين ال يصح ألنعليه كما حيمل على جتفيف العنب و 
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البيع إزالة ملكه قبل حلول احلق فلم جيرب عليه كغريه وإن شرط أن ال يباع فسد وجهاً واحدا ألنه إن 
ذلك فإن ختمر خرج من الرهن ألنه ال وىف بشرطه مل ُيكن إيفاء الدين من مثنه وإن رهنه عصريًا صح ل

ن صحيحاً فلما طرأ عليه معىن أخرجه عن حكمه مث زال قيمة له فإن عاد خاًل عاد رهنا ألن العقد كا
املعىن عاد احلكم كما لو ارتد أحد الزوجني مث عاد يف العدة عادت الزوجية وإن كان استحالته قبل 

 قبل الدخول.القبض مل يعد رهنا ألنه ضعيف فأشبه الردة 
ح عدم اشرتاط القبض وإذا مل الشيخ: والصواب أنه يعود رهناً ألن املانع زال وسبق أيضاً أن الصحي

 يشرتط فكأنه استحال بعد القبض.



 
 فصل

القارئ: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صالحها والزرع األخضر مطلقا وبشرط التبقية ألن الغرر يقل 
لدين حباله خبالف البيع قال القاضي ويصح رهن املبيع املكيل فيه الختصاصه ابلوثيقة مع بقاء ا

ن قبضه مستحق للمشرتي فيمكنه قبضه مث يقبضه وإمنا منع من بيعه لئال يربح واملوزون قبل قبضه أل
فيما مل يضمنه وهو منهي عنه وإن رهنه مثرة إىل حمٍِّل حتدث فيه أخرى ال تتميز فالرهن ابطل ألنه 

ق فال ُيكن إمضاء الرهن على مقتضاه وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها جمهول حني حلول احل
ختالطها جاز ألنه ال غرر فيه فإن مل يقطعها حىت اختلطت مل يبطل الرهن ألنه وقع عند خوف ا

صحيحا لكن إن مسح الراهن ببيع اجلميع أو اتفقا على قدر منه جاز وإن اختلفا وتشاحا فالقول 
 ه ألنه منكر.قول الراهن مع ُيين

 
 فصل

فال حيصل التفريق فيه فإن احتيج  القارئ: ويصح رهن اجلارية دون ولدها ألن الرهن ال يزيل امللك
إىل بيعها بيع ولدها معها ألن التفريق بينهما حمرم واجلمع بينهما جائز فتعني وللمرهتن من الثمن بقدر 

 نها.قيمة اجلارية منه وكوهنا ذات ولد عيب ألنه ينقص من مث
 

 فصل
 القارئ: وال يصح رهن ماال جيوز بيعه غري ما ذكران.

 
ما ذكران( أي الثمرة والزرع قبل بدو صالحه والزرع قبل اشتداد حبه ورهن اجلارية  الشيخ: قوله )غري

 بدون ولدها.
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 القارئ: كالوقف وأم الولد والكلب وحنوها.
الشيخ: أم والولد غري مسألة اململوك مع اجلارية ألن اململوك مع اجلارية كالمها ملك أما أم الولد 

 ها والولد حينئذ حٌر ال ُيكن بيعه.ن سيدفهي اليت أتت بولد م



القارئ: ألنه ال ُيكن إيفاء الدين منه وهو املقصود وال يصح رهن ماال يقدر على تسلميه وال اجملهول 
 الذي ال جيوز بيعه ألن الصفات مقصودة يف الرهن إليفاء الدين كما تقصد يف البيع للوفاء ابلثمن.

مور اجلواز إال يف بيع شرط فيه الرهن فمثاًل ما ال يقدر ذه األالشيخ: وسبق أن القول الراجح يف ه
على تسلميه إن قدران على التسليم فاملرهتن غامن وإن مل نقدر فليس بغارم ألن مثن املبيع مل ينقص ومل 

يتضرر فمثاًل إذا قال أان أرهنك احلمام اليت تطري يف اجلو وهي ملكه أتوي إىل بيتها يف آخر النهار 
يصح والصواب أن هذا جائز ألنه ليس عليه ضرر فإما أن ينتفع املرهتن وإما أن ال ب ال فاملذه

 يتضرر.
 السائل: اجلارية لو وضعت بيد املرهتن فإنه قد يطأها فما احلكم يف ذلك؟

الشيخ: توضع عنده وإذا كان املرهتن غري ثقة فإهنا توضع عند آخر أمني أما إذا كان املرهتن ثقة 
العفة وعنده أهله وأوالده واجلارية ستكون عنده يف البيت فال مانع ومع ذلك إذا الح و ومعروف ابلص

خيف فإنه تكون عند إنسان أمني وسبق لنا وعلى القول الراجح أن اجلارية ُيكن أن تبقى عند 
 سيدها.

 السائل: أم الولد إذا مات ولدها أو كرب فهل جيوز أن يرهنها؟
 واز بيعها وإن قلنا بعدم اجلواز ال جيوز الرهن ألنه ال يستفيد.لنا جبالشيخ: جيوز أن يرهنها إذا ق

 السائل: وضع البطاقة الشخصية أو وضع الرخصة رهناً ما حكمه؟
الشيخ: لو رهن بطاقته الشخصية أو حنوها مما ليس مبال لكن اإلنسان حمتاج هلا فاملذهب ال يصح 

مح فيها ابلغرر وذكران هذا يف القواعد الفقهية ة يساوالقول الثاين أنه يصح ألننا نقول عقود التوثق
 وشرحناه.
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السائل: قول املؤلف رمحه هللا )إن احتيج إىل بيعها بيع ولدها معها ألن التفريق بينهما حمرم واجلمع 
 بينهما جائز( كيف يكون التفريق حمرم واجلمع جائز؟

 ريق بينهما واجب.ده أنه غري ممنوع قصده ومعلوم أن عدم التفالشيخ: قص
السائل: قول املؤلف )وإن اختلفا جعله احلاكم يف يد عدل وديعة هلما أو يؤجره هلما( من املقصود 

 بقوله )يؤجره(؟
 



أن الشيخ: املعىن يؤجره احلاكم ألن الرهن ال ُيكن أن يكون بيد املرهتن وال بيد الراهن أما إذا أمكن 
 يكون بيد املرهتن وجب.

 بيع أمهات األوالد؟السائل: ما حكم 
 الشيخ: الصحيح أنه جيوز بيع أمهات األوالد.

 
 فصل

القارئ: وال يصح رهن ماال جيوز بيعه غري ما ذكران كالوقف وأم الولد والكلب وحنوها ألنه ال ُيكن 
يه وال اجملهول الذي ال جيوز بيعه إيفاء الدين منه وهو املقصود وال يصح رهن ماال يقدر على تسلم

 فات مقصودة يف الرهن إليفاء الدين كما تقصد يف البيع للوفاء ابلثمن.ألن الص
الشيخ: سبق أن الصحيح جواز رهن ماال يقدر على تسلميه ألن املرهتن إن حصل له الرهن فقد غنم 

ها أصاًل ألنه ال ُيكن أبي حال وإن مل حيصل فقد سلم أما الوقف وأم الولد والكلب فال فائدة يف رهن
 أن يبيعها أما الذي ال يقدر على تسلميه أو اجملهول فهو إذا قدر عليه ابعه. من األحوال

 القارئ: وال رهن مال غريه بغري إذنه ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه.
اال ُيكن شرعاً فلو الشيخ: هذا التخريج جيد ألن الصحيح جواز تصرف الفضويل يف كل شيء إال م

 ه أو أجرته ورضي بذلك فالعقد صحيح.بعت سيارة أخيك أو بيت
القارئ: فإن رهن عيناً يظنها لغريه وكانت ملكه ففيه وجهان أحدمها يصح ألنه صادف ملكه والثاين 

 ال يصح ألنه عقده معتقداً فساده.
ن رهن بيتاً حلي مث تبني أن هذا الشيخ: واملذهب الصحة ألن العربة مبا يف نفس األمر فلو أن إنسا

 ات وأن وارثه هو هذا الذي رهن البيت فالرهن صحيح ألنه تبني ملكه.احلي قد م
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القارئ: وال يصح رهن املرهون من غري إذن املرهتن ألنه ال ُيلك بيعه يف الدين الثاين فإن رهنه عند 
مل يناً آخر وجعل العبد رهناً هبما املرهتن بدين آخر مثل أن رهنه عبدًا على ألف مث استدان منه د

 يصح ألنه رهن مستحق بدين فلم جيز رهنه بغريه كما لو رهنه عند غري املرهتن.
الشيخ: الصحيح يف هذه املسألة اجلواز فالصحيح أنه جيوز زايدة دين الرهن املسألة األخرية هذه يعرب 

ان من آخر عشرة آالف وأرهنه عنها بزايدة دين الرهن والصواب أنه جائز فلو أن شخصاً استد



ته مث استدان منه مخسة آالف وأرهنه السيارة فالصواب جواز هذا ألن السيارة مشغولة برهن سيار 
املرهتن نفسه فإذا رضي أن يزيد يف الدين فال أبس وهذا هو الذي عليه عمل الناس من قدمي وهلذا 

 أييت الفالح ويستدين من
 

لسابق واحلكام عندان حيكمون أخرى ويقول هذا داخل يف الرهن ا التاجر وحيرث مث حيتاج ويستدين
 هبذا أبن الرهن صحيح.

 
 فصل

القارئ: وال يصح رهن ماال جيوز بيعه من أرض الشام والعراق وحنومها مما فتح عنوة يف ظاهر املذهب 
غري تراهبا ألهنا وقف وما فيها من بناء من تراهبا فحكمها حكمها وما جدد فيها من غراس وبناء من 

روايتان إحدامها ال يصح ألنه اتبع ملا ال جيوز رهنه فهو كأساسات احليطان  إن أفرده ابلرهن ففيه
والثانية جيوز ألنه مملوك غري موقوف وإن رهنه مع األرض بطل يف األرض ويف الغراس والبناء وجهان 

 بناًء على تفريق الصفقة.
ون األراضي بيع املال مازال أهل الشام والعراق يتبايع الشيخ: هذا أظنه نسخ من زمان والظاهر أنه

 وهو الذي عليه عمل الناس من قدمي الزمان حىت من وقت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.
 السائل: قوله )من غري تراهبا( ما معناه؟

 كن.الشيخ: يعين أهنم حيفرون األرض مث أيتون برتاب من اخلارج ويزرعون عليه لكن هذا غري مم
 

 فصل
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رهن املصحف روايتان كبيعه وإن رهنه أو رهن كتب احلديث أو عبدًا مسلماً لكافر مل القارئ: ويف 
ويبيعه احلاكم إذا أمتنع يصح ألنه ال يصح بيعه له وحيتمل أن يصح إذا شرطا كونه يف يد مسلم 

ل مالكه ألن الرهن ال ينقل امللك إىل الكافر خبالف البيع وال جيوز رهن املنافع ألهنا هتلك إىل حلو 
 احلق ولو رهنه أجرة داره شهراً مل يصح ألنه جمهول.

الشيخ: الصحيح أنه يصح رهن املنافع ألنه جيوز عقد العوض عليها فتؤجر العني املرهونة وجتعل 



رهتا رهناً وأما قوله )إن رهنه أجرة داره شهراً مل يصح( ففيه نظر أيضاً ألن الغالب أن األجرة أج
 ما قلنا فيما سبق أن رهن اجملهول صحيح.معلومة وإذا كانت جمهولة فك

 القارئ: ولو رهن املكاتب من يعتق عليه مل يصح ألنه ال ُيلك بيعه.
 

 طالب: عندي اي شيخ ألنه ال ُيلك بيعه.
 

الشيخ: ُيلك بيعه يف احتمال ألنه ُيلك بيعه ألنه إذا رهنه وهو يعتق عليه فإنه مل يتملكه املرهتن 
ها ألنه ُيلك بيعها أحسن أنتظر ولو رأى املكاتب من يعتق عليه حتتاج إيل واملكاتب جيوز بيعه نصحح

نتكلم عليها أنت صاحب  مراجعة راجعها راجعها كلما تريد جتدها يف املغين وال يف الشرح الكبري البد
 القراءة راجعها.

 
 ابب

 ما يدخل يف الرهن وما ال يدخل وما ُيلكه الراهن وما ال ُيلكه
 ال يلزمهوما يلزمه وما 

القارئ: مجيع مناء الرهن املنفصل واملتصل يدخل يف الرهن ويباع معه ألنه عقد وارد على األصل 
ني الرهن أشبه املتصل ولو أرهتن أرضاً فنبت فيها فثبت حكمه يف منائه كالبيع أو مناء حادث من غ

يه الصوف واللنب شجر دخل يف الرهن ألنه من منائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن ويدخل ف
املوجودان واحلاداثن لدخوهلما يف البيع وإن رهنه أرضاً ذات شجر أو شجرًا مثمرًا فحكمه يف ذلك 

قاضها رهن ألهنا من أجزائها وإن رهنه شجرًا مل تدخل أرضه يف حكم البيع وإن رهنه دارًا فخربت فأن
 الرهن ألهنا أصل فال تدخل تبعا.
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يكن العرف على خالفه والعرف عندان أنه إذا رهنه خنلة أو ابع عليه خناًل أو ما الشيخ: هذا ما مل 
الفقهاء فإنه أيخذ به إذا كان  أشبه ذلك يريدون النخل واألرض فإذا كان العرف على خالف ما قاله

 مطردًا.
 



 فصل
وال غريها بغري القارئ: وال ُيلك الراهن التصرف يف الرهن ابستخدام وال سكىن وال إجارة وال إعارة 

رضى املرهتن وال ُيلك املرهتن ذلك بغري رضى الراهن فإن مل يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة 
ن الرهن عني حمبوسة على استيفاء حق فأشبهت املبيع احملبوس هتلك حتت يد املرهتن حىت يفك أل

خلطاب ألن يد املستأجر على مثنه وإن اتفقا على إجارته أو إعارته جاز يف قول اخلرقي وأيب ا
واملستعري انئبة عن يد املرهتن يف احلفظ فجاز كما لو جعاله يف يد عدل وال فائدة يف تعطيل املنافع 

النيب صلى هللا عليه وسلم عنه وقال أبو بكر ال جيوز إجارته فإن فعال بطل ألنه تضييع مال هنى 
ىت وجد عقد يقتضي زوال احلبس بطل الرهن الرهن ألن الرهن يقتضي احلبس عند املرهتن أو انئبه فم

 وقال ابن أيب موسى إن أجره املرهتن أو أعاره إبذن
 

يف أحد الوجهني ويف اآلخر خيرج من الرهن  الراهن جاز وإن فعل ذلك الراهن إبذن املرهتن فكذلك
 ألن املستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن.

ه ال يشرتط القبض نقول إذا تصرف فيه الراهن تصرفاً ال يؤثر على الشيخ: على القول الراجح أن
الراهن ومن الرهن فهو صحيح كاإلجارة مثاًل فاإلجارة ال شك أهنا من صاحل الطرفني من صاحل 

صاحل املرهتن أما كوهنا من صاحل الراهن فألنه قد تكون هذه اإلجارة تقضي دينه أو بعضه وأما كونه 
زايدة التوثقة ألنه سوف يضم إىل الرهن قيمة اإلجارة أي األجرة فإن أىب املرهتن من صاحل املرهتن فل

رمهم عليهما.وأىب الراهن فال شك أهنما سفيهان وحينئذ ينتقل األمر إىل احلا   كم ويـمْؤجِّ
 

 فصل
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يه القارئ: وال ُينع الراهن من إصالح الرهن كمداواته مبا ال يضر وفصده وحجمه عند حاجته إل
غري ضرر فلم ُينع منه  وودج الدابة وتبزيغها وإطراق اإلانث عند حاجتها ألنه إصالح ملاله من 

كالعلف وإن أراد قطع شيء من بدنه خلبيثة فيه وقال أهل اخلربة األحوط قطعها فله فعله وإن ساووا 
 اخلوف يف قطعها وتركها فامتنع أحدمها من قطعها فله ذلك ألن فيه خطرًا حبقه.

 ني.شيخ: قوله )وقال أهل اخلربة األحوط قطعها فله فعله( ألنه من مصلحة الطرفال



القارئ: وللراهن مداواة املاشية من اجلرب مبا ال ضرر فيه كالقطران ابلزيت اليسري وإن خيف ضرره  
 كالكثري مل ُيلكه وليس له قطع األصبع الزائدة والسلعة ألنه خياف منه الضرر وتركها ال يضر.

وهلذا نقول إن  : الصحيح أن له ذلك خاصة يف وقتنا هذا فله ذلك ألنه ليس فيه ضرر إطالقاً الشيخ
قول الفقهاء حيرم قطع األصبع الزائدة هذا بناًء على ما كان يف وقتهم كما حرم بعضهم قطع البواسري 

بح اآلن واآلن أصبح قطع البواسري شيئاً يسريًا كأهنا شوكة نقشت فكذلك قطع األصبع الزائد أص
املرهتن أن ُينعه قوله )السلعة( ليس فيه خطر فالصواب أن ذلك جائز وأنه إذا طلبه الراهن مل ُيلك 

يف عبارة عن مادة خبيثة تنطلق من الرأس أو الصدر أو الظهر وتتعلق وقد رأيناها يف بعض الناس 
 قدُياً.

ه ينقص مثنه وإن كان يربأ قبله والزمان القارئ: وليس له اخلتان إن كان ال يربأ منه قبل حملِّّ احلق ألن
الثمن وال يضر املرهتن وليس للمرهتن فعل شيء من ذلك بغري رضى معتدل مل ُينع منه ألنه يزيد به 

 الراهن.
 الشيخ: ألن املرهتن ليس مالكاً والراهن مالك فالراهن له فعل ذلك واملرهتن ليس له فعله.

 
 فخربت فأنقاضها رهن( هل األنقاض تباع ايفضيلة الشيخ؟السائل: قول املؤلف )وإن رهنه داراً 

االنتفاع هبا إال ابلبيع فإهنا تباع وتكون قيمتها رهناً أما إذا كان ُيكن االنتفاع هبا الشيخ: إذا مل يكن 
 مثل أن تكون لبنات تكسرت وُيكن إعادهتا وبناء البيت من جديد فإهنا ال تباع.
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 (106ال ُيلك الراهن بيع .... ص )تنبيه: نقص يف فصل و 
 القارئ: فلم يصح كتزويج العبد.

 ن احلق له.الشيخ: الصحيح منع التزويج لكن لو اتفق املرهتن والراهن على التزوج جيوز أل
 

 فصل
القارئ: وال جيوز له عتق الرهن ألن فيه إضراراً ابملرهتن وإسقاَط حقه الالزم فإن فعل نفذ عتقه نص 

وس الستيفاء حق فنفذ فيه عتق املالك كاحملبوس على مثنه وعنه ال ينفذ عتق املعسر ألنه عليه ألنه حمب
عسر كالعتق يف العبد املشرتك فإن أعتق عتق يف ملكه يبطل به حق غريه فاختلف فيه املوسر وامل



 ما لو قتله.املوسر فعليه قيمته جتعل مكانه رهنا ألنه أبطل حق الوثيقة بغري إذن املرهتن فلزمته قيمته ك
الشيخ: ما ذكره املؤلف وما فرَّع عليه غري صحيح نقول عتق املرهون حرام وال ينفذ والغريب أن 

ينفذ وهذا خمالف لقول الرسول عليه الصالة والسالم )أيُّ شرط املؤلف يقول ال جيوز مث يقول أنه 
عليها أن ما عاد التحرمي ليس يف كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط( وخمالف للقاعدة املتفق 

فيه إىل ذاته فهو ابطل ال يصح فالصواب أنه ال يصح وال فرق بني املعسر واملوسر والرواية الثانية 
ر ال ينفذ عتقه لتعذر أخذ القيمة منه ألنه فقري واملوسر ينفذ عتقه ألنه ُيكن أن عن أمحد أن املعس

هناً بدله والصواب أنه ال يعتق ال املوسر وال املعسر تؤخذ قيمة العبد املمْعَتق من هذا املوسر وتكون ر 
 أي ال ينفذ عتق املوسر وال عتق املعسر.

أيسر قبل حلول احلق أخذت منه رهنا وإن أيسر بعد القارئ: فإن أعتق املعسر فالقيمة يف ذمته إن 
اق ألنه حال حلول احلق طولب به خاصة ألن ذمته تربأ به من احلقني معاً وتعترب القيمة حني اإلعت

 اإلتالف.
 الشيخ: املعسر سبق أنه على املذهب تكون القيمة يف ذمة املعسر.

 
 فصل
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القارئ: وليس للراهن وطء اجلارية وإن كانت ال حتبل ألن من حرم وطؤها يستوي فيه من حتبل ومن 
أو أغضاها فعليه ما ا بكرا ال حتبل كاملستربأة فإن وطئ فال حد عليه ألهنا ملكه فإن نقصها لكوهن

نقصها إن شاء جعله رهناً وإن شاء جعله قصاصاً من احلق وإذا مل حتمل منه فهي رهن حباهلا كما لو 
استخدمها وإن ولدت منه فولده حر وصارت أم ولد له ألنه أحبلها حبر يف ملكه وخترج من الرهن 

لذلك ينفذ إحبال اجملنون دون عتقه العتق و  موسرًا كان أو معسرًا رواية واحدة ألن اإلحبال أقوى من
وعليه قيمتها يوم إحباهلا ألنه وقت إتالفها وإن تلفت بسبب احلمل فعليه قيمتها ألهنا تلفت بسبب  

 كان منه.
 

 فصل
القارئ: وكل ما منع الراهن منه حلق املرهتن إذا أذن فيه جاز له فعله ألن املنع منه حلقه فجاز إبذنه 



لفعل سقط حكم اإلذن فإن مل يعلم ابلرجوع حىت فعل فهل يسقط اإلذن؟ ذن قبل افإن رجع عن اإل
فيه وجهان بناًء على عزل الوكيل بغري علمه فإن تصرف إبذنه فيما ينايف الرهن من البيع والعتق 

وحنومها صح تصرفه وبطل الرهن ألنه ال جيتمع مع ما ينافيه إال البيع فله ثالثة أحوال أحدها أن يبيعه 
احلق فيتعلق حق املرهتن ابلثمن وجيب قضاء الدين منه إال أن يقضيه من غريه ألن مقتضى  بعد حلول

الرهن بيعه واستيفاء احلق من مثنه الثاين أن يبيعه قبل حلول احلق إبذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط 
الثالث أن  ه كالعتقحق املرهتن من الوثيقة ألنه تصرف يف عني الرهن تصرفاً ال يستحقه املرهتن فأبطل

يشرتط جعل الثمن رهنا أو تعجيل دينه من مثنه فيصح البيع والشرط ألنه لو شرط ذلك بعد حلول 
احلق جاز فكذلك قبله وإن أذن له يف الوطء والتزويج جاز ألنه منع منه حلقه فجاز إبذنه فإن فعل مل 

الراهن ألنه مأذون يف سببه شيء على يبطل الرهن ألنه ال ينافيه فإن أفضى إىل احلمل أو التلف فال 
 وإن أذن له يف ضرهبا فتلفت به فال ضمان عليه ألنه تولد من املأذون فيه َكتَـَولُّدِّ احلمل من الوطء.

 
 فصل
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القارئ: ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية جذاذ 
ه غنمه وعليه غرمه( وهذا يه وسلم أنه قال )الرهن ملن رهنه لوجتفيف ملا روى عن النيب صلى هللا عل

من غرمه وألنه مملكمهم فكانت نفقته عليه كالذي يف يده فإن احتاج إىل دواء أو فتح عرق مل يلزمه ألن 
 الشفاء بيد هللا تعاىل وقد حييا بدونه خبالف النفقة.

ه ملا يف ب على الظن أنه ينتفع به فإنه يلزمالشيخ: ينبغي أن يقال يف مسألة الدواء إذا عملَِّم أو غل
ذلك من حفظ ماله وحفظ حق املرهتن وأما كون الشفاء بيد هللا فهذا ال شك فيه لكن الرهن عبداً 

وهذا العبد مريض مرضاً نعلم أنه إذا دوي شفاه هللا حسب التقرير الطيب أو يغلب على الظن شفاؤه 
 فالصواب أنه يلزمه.

تاج إليه لبقائها وليس عليه ما يتضمن زايدة على إطراق املاشية ألنه ليس مما حيالقارئ: وال جيرب 
الرهن فإن احتاجت إىل راٍع لزمه ألنه ال قوام هلا بدونه فإن أراد السفر هبا لريعاها وهلا يف مكاهنا 

فر مرعى تتماسك به فللمرهتن منعه ألن فيه إخراجها عن يده ونظره وإن أجدب مكاهنا فللراهن الس
لى السفر هبا واختلفا يف مكاهنا قدمنا قول من يطلب األصلح فإن هبا ألنه موضع حاجة فإن اتفقا ع



 استواي قدم قول املرهتن ألنه أحق ابليد.
 

 فصل
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القارئ: وليس للمرهتن أن ينتفع من الرهن بشيء بغري إذن الراهن لقول النيب صلى هللا عليه وسلم 
فع ملك للراهن فلم جيز أخذها غنمه وعليه غرمه( ومنافعه من غنمه وألن املنا)الرهن من راهنه له 

بغري إذنه كغري الرهن إال ما كان مركوابً أو حملواب ففيه روايتان إحدامها هو كغريه ملا ذكران والثانية 
للمرهتن اإلنفاق عليه ويركب وحيلب بقدر نفقته متحرايً للعدل يف ذلك سواء تعذر اإلنفاق من 

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )الرهن يركب بنفقته املالك أو مل يتعذر ملا روى أبو هريرة قال قا
ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوان وعلى الذي يركب ويشرب النفقة( رواه البخاري ويف لفظ 

عاً فال شيء )فعلى املرهتن علفها ولنب الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب( فإن أنفق مترب 
العبد بقدر نفقته وعنه له ذلك إذا أمتنع مالكه من اإلنفاق عليه  له رواية واحدة وليس له استخدام 

 كاملركوب واحمللوب قال أبو بكر خالف حنبل
 

اجلماعة والعمل على أنه ال ينتفع من الرهن بشيء ألن القياس يقتضي ذلك خولف يف املركوب 
 على القياس. واحمللوب لألثر ففي غريه يبقى

منهما فيما إذا طلب أحدمها أتجري البيت أو غريه مما ُيكن أتجريه  الشيخ: الصواب أنه جيرب املمتنع
بال ضرر فإنه جيرب املمتنع ألن يف عدم ذلك إضاعة للمال وضررًا على املالك وعلى املرهتن أما لو  

رته فحينئذ للمرهتن أن ُيتنع كانت املسألة على خطر أن يتلف الرهن أو ينقص نقصاً أكثر من أج
 وكذلك للراهن.

لسائل: لو أنه رهنه سيارته فهل للمرهتن أن يزودها ابلوقود والزيت على حساب الراهن وينتفع هبا أم ا
 ماذا؟

الشيخ: ال يفعل ألن الفرق بني املركوب والسيارة السيارة تبقى معطلة وال متوت لكن املركوب 
 ك.واحمللوب لو مل ينفق عليه هلل

 شرب وزاد حليبه فهل له بيعه؟السائل: لو أن املرهتن أنفق على احمللوب ف
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الشيخ: ال بل بقدر النفقة فمثاًل إذا كان ينفق عليها عشرة رايالت يف اليوم ويبيع منها حليب 
 بعشرين فله عشرة والشعرة األخرى تبقى رهناً ألهنا من مناء الرهن.

 وطء اجلارية إذا كانت رهناً عنده؟لسائل: هل جيوز للمرهتن ا
الشيخ: على كل حال من املعلوم أن املرهتن ال يطء اجلارية لكن إذا أذن له صاحبها وأحبلها فإن 

 قلنا جبواز بيع أمهات األوالد فال إشكال وإن قلنا بعدم اجلواز فحينئذ يبطل الرهن.
املكان الذي يوقف فيه السيارة فهل يباح هلا على املرهتن كملفًة يف  السائل: السيارة املرهونة إذا كان

 ركوهبا؟
 الشيخ: ال، ألن هذه الكلفة تكون على مالكها.

 السائل: ماذا لو مل يرض مالكه بدفع هذه الكملفة؟
 الشيخ: إذا أىب أن يدفع فرمبا يقال يف هذه احلال تؤجر السيارة بقدر النفقة.

 ن يركبها؟السائل: هل للمرهتن أ
 له أن يركب إال إبذن الراهن. الشيخ: ال ليس

 
 فصل

القارئ: وإن أنفق املرهتن على الرهن متربعاً مل يرجع وإن أنفق إبذن الراهن بنية الرجوع رجع مبا أنفق 
ألنه انئب عنه فأشبه الوكيل وإن أنفق بغري إذنه معتقداً للرجوع نظران فإن كان مما ال يلزم الراهن  

 تربع مبا ال يلزمه فلم يرجع به كغري املرهتن وإنلدار مل يرجع بشيء ألنه كعمارة ا
 

كان مما يلزمه كنفقة احليوان وكفن العبد فهل يرجع به؟ على روايتني بناًء على من قضى دينه بغري 
 إذنه.

 الشيخ: هذا تفصيل واضح وجيد.
 

 فصل
نه يصري قرضاً والرهن يف قرض مل جيز أل القارئ: فإذا أذن الراهن للمرهتن يف االنتفاع به بغري عوض

 جر منفعة وإن كان يف غري قرض جاز لعدم ذلك.
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الشيخ: هكذا قال املؤلف والصحيح العموم أنه ال جيوز إذا كان يف ذمته دين ألحد أن ينتفع بشيء 
وز صار هذا الدائن يستمتع بشيء من ماله إال إذا نوى مكافئته أو احتسابه من دينه ألننا لو قلنا جي

ويسقط ال يستويف وحينئذ يكون كالذي يزيد الدين مبرور األايم فال حيل فالصواب أن غري  من ماله
دين القرض كدين القرض وال فرق وقد كان بعض الناس فيما سبق يستدين الفالحون منهم مث فإذا 

زهة ا أعطنا احلمار نريد أن خنرج عليه يف نأرادوا أن خيرجوا للنزهة وحنو ذلك أرسلوا للفالح وقالو 
فيعطيهم احلمار كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة وهذا حرام ألن منفعة احلمار اآلن صارت زائدة عن 

الدين الذي وجب على املدين وكما قلت أن ذلك يفضي إىل أن يسكت الدائن عن املدين يف مقابل 
 أن ينتفع مباله أو ما أشبه ذلك.

إايه فإن حاابه يف األجرة فهو كاالنتفاع بغري أذن له يف االنتفاع بعوض مثل أن أجره  القارئ: وإن
 عوض.

الشيخ: قوله )كاالنتفاع بغري عوض( أي يف التحرمي وإال فبينهما فرق وال شك ألن االنتفاع بغري 
وض( أي عوض ال يستفيد املطلوب شيئاً وأبجرة أقل يستفيد لكن قصده قوله )فهو كاالنتفاع بغري ع

 يف التحرمي.
به فيها جاز يف القرض وغريه لكونه ما انتفع ابلقرض إمنا انتفع ابإلجارة وقال القارئ: وإن مل حيا

القاضي ومىت استأجره املرهتن أو استعاره خرج من الرهن يف مدهتما ألنه طرأ عليه عقد أوجب 
العقد السابق والصحيح أنه ال استحقاقه يف اإلجارة برضامها فإذا انقضى العقد عاد الرهن حبكم 

عن الرهن ألن القبض مستدام فال تنايف بني العقدين لكنه يف العارية يصري مضموان لكون  خيرج بذلك
 العارية مضمونة.

 الشيخ: كالم املوفق أصح كالم القاضي رمحه هللا.
 

 فصل
دين من جنسها تقاصت القارئ: وإن انتفع به بغري إذن الراهن فعليه أجرة ذلك يف ذمته فإن كان ال

 وتساقطا وإن تلف الرهن ضمنه ألنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة. هي وقدرها من الدين
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َنهم ألنه متعدى.  الشيخ: يف هذه املسألة إذا أنتفع به بغري إذنه وبدون إجارة فإنه إذا تلف َضمِّ
 

 ابب
 جناية الرهن واجلناية عليه

ى املرهتن ألنه يقدم على  تعلق حق اجملين عليه برقبته وقدم علالقارئ: إذا جىن الرهن على أجنيب
املالك فأوىل أن يقدم على املرهتن فإن سقط حق اجملين عليه بعفو أو فداء بقي حق املرهتن ألنه مل 

يبطل دائما وإمنا قدم حق اجملين عليه لقوته فإذا زال ظهر حق املرهتن وإن كان احلق قصاصاً يف 
وبقي الرهن يف ابقيه وإن كان مااًل أو وبطل الرهن وإن كان يف الطرف اقتص له النفس اقتص منه 

قصاصاً فعفي عنه إىل مال فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وابقيه رهن 
وإن مل ُيكن إال ببيع مجيعه بيع فإن استغرق مثنه بطل الرهن وإن فضل منه شيء تعلق به حق املرهتن 

فطلب اجملين عليه تسلميه للبيع وأراد الراهن فداؤه فله ذلك ن كان أرش اجلناية عليه أكثر من مثنه وإ
ألن حق اجملين عليه يف قيمته ال يف عينه ويفديه أبقل األمرين من قيمته أو أرش جنايته يف أحد 

جلناية كلها أو الوجهني ألن ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه أكثر من قيمته ويف اآلخر يلزمه أرش ا
فيه راغب فاشرتاه أبكثر من قيمته فينتفع به اجملين عليه وإن أىب الراهن فداؤه تسلميه ألنه رمبا رغب 

فللمرهتن فداؤه مبثل ما يفديه به الراهن وحكمه يف الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه فإن شرط 
رهنه بدين سواه وأجازه القاضي ألن  جعله رهناً ابلفداء مع الدين األول مل يصح ألنه رهن فلم جيز

ين عليه ُيلك إبطال الرهن ابلبيع فصار كاجلائز قبل القبض والزايدة يف دين الرهن قبل لزومه اجمل
 جائزة وألن احلق متعلق به وإمنا ينتقل من اجلناية إىل الرهن خبالف غريه.
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ايل مث الشيخ: سبق لنا أن الصحيح جواز زايدة الدين يف الرهن يعين مثاًل لو رهن دارًا بعشرة آالف ر 
أنه ال جيوز والصواب أنه جائز ألن  استدان من املرهتن وقال هذا الدين يلحق الدين السابق فاملذهب

 هذا ال يبطل حق أحد إذ أن العني املرهونة اآلن مرهونة لواحد يف الدين األول ويف الدين الالحق.
 

 فصل



ل لسيده فال يثبت له مال يف القارئ: فإن جىن على سيده جناية ال توجب قصاصاً فهي هدر ألنه ما
 ماله كما لو مل يكن رهناً.

لقضية ال حنب أن يطلع عليها العبيد ألهنم لو اطلعوا عليها جلنوا على أسيادهم فبدل الشيخ: هذه ا
من أن يقطع يد سيده يشق بطنه مثالً ألن شق البطن على املذهب ليس فيه قصاص وهذه مشكلة 

 فلعلهم ال يطلعون على هذا.
اً لذلك وإن أحب رئ: وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فـََعَفى على مال سقطت مطلقالقا

 القصاص فله ذلك ألن القصاص جيب للزجر واحلاجة تدعو إىل زجره عن سيده.
الشيخ: لكن الضرر سيكون على السيد فمثاًل لو أن العبد قطع يد سيده قطعاً يوجب القصاص 

أقطع يده وإذا قطع يده سوف تنقص قيمته كثريًا لكن رمبا يقول السيد  فقال أريد أن تقطع يده نقول
أان أريد أن أتشفى من هذا العبد الذي كفر النعمة ألين أنفق عليه بكسوة ونفقة وسكن وغري ذلك 

 وهو يفعل هكذا أان أريد التشفي.
الوجهني ملا ذكران القارئ: وإن كانت على النفس فللورثة القصاص وليس هلم العفو على مال يف أحد 

العفو على مال فكذلك وارثه والثاين هلم ذلك ألن يف السيد وألهنم يقومون مقام املوروث ومل يكن له 
 اجلناية حصلت يف ملك غريهم فأشبه اجلناية على أجنيب.

الشيخ: ما هي الفائدة على هذا القول؟ نقول الفائدة تتعلق بذمة العبد فمىت عتق أبي سبب من 
 ألزم أبرش اجلناية أو ابلدية مادام أن املسألة قتل.األسباب 

 
 فصل
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القارئ: فإن جىن على موروث سيده ومل ينتقل احلق إىل سيده فهي جناية على أجنيب وإن انتقل إليه 
اص والعفو على مال ألن وكانت اجلناية موجبة للقصاص يف طرف فمات اجملين عليه فللسيد القص

لك فملكه وارثه وإن كانت على النفس فكذلك يف أحد الوجهني والثاين ليس له اجملين عليه ملك ذ
 العفو على مال كما لو كانت اجلناية على نفسه وأصلهما هل يثبت للمورث مث

 
يس له العفو على ينتقل إىل الوارث أم للوارث ابتداء؟ فيه روايتان فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فل



سه وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال ألن احلق ينتقل إليه على مال كاجلناية على طرف نف
الصفة اليت كان ملوروثه لكون االستدامة أقوى من االبتداء وإن كانت اجلناية موجبة للمال أو كان 

 هتن.املوروث قد عفي على مال ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على املر 
 

 فصل
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عبد لسيده غري مرهون فحكمه حكم اجلناية على طرف سيده وإن كان  القارئ: وإن جىن على
ال ذهبت هدرا كما لو مرهوانً عند مرهتن القاتل حبق واحد واجلناية موجبة للمال أو عفا السيد على م

مات حتف أنفه وإن كان رهناً حبق آخر تعلق دين املقتول برقبة القاتل إن كانت قيمة املقتول أكثر 
تل أو مساوية هلا وإن كانت أقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة املقتول فأي الدَّيـَْنني حل من قيمة القا

وإن كان املقتول رهناً عند غري مرهتن القاتل وكانت أواًل بيع فيه فيستوىف من مثنه وابقيه رهن ابآلخر 
حق غريه ويثبت  اجلناية موجبة للقصاص فللسيد اخلرية بني القصاص والعفو على مال ألنه يتعلق به

املال يف رقبة العبد فإن كان ال يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش اجلناية ويكون رهناً عند مرهتن اجملين 
ه وإن مل ُيكن بيع بعضه بيع كله وقسم مثنه بينهما على حسب ذلك وإن كانت عليه وابقيه رهن بدين

يجعل رهناً عنده؟ فيه وجهان أحدمها ال اجلناية تستغرق قيمته فالثاين أحق به وهل يباع أو ينقل ف
لنا يباع لعدم الفائدة يف بيعه والثاين يباع ألنه رمبا زاد فيه مزايد فاشرتاه أبكثر من قيمته فكل موضع ق

للسيد القصاص أو لوارثه فاقتص فقال بعض أصحابنا عليه قيمته جتعل مكانه ألنه أتلف الرهن 
 ألنه اقتص إبذن الشارع فلم يلزمه شيء كاألجنيب.ابختياره وحيتمل أن ال جيب عليه شيء 

 
 فصل

 اجلناية فيكون القارئ: وجنايته إبذن سيده كجنايته بغري إذنه إال يكون صبياً أو أعجمياً ال يعلم حترمي
 السيد هو اجلاين يتعلق به القصاص والدية كاملباشر هلا وال يباع العبد فيها وقيل يباع

 
اجلناية واألول أصح ألن العبد آلة ولو تعلقت به اجلناية بيع فيها وإن كان  إذا كان معسرًا ألنه ابشر

 سيده موسراً.
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الشيخ: قصد املؤلف رمحه هللا لو أن السيد قال هلذا للعبد أقتل هذا الرجل والعبد ال يدري عن قتله 
سيده مبنزلة اآللة فيكون لعبد عند أنه حرام كأعجمي أو ال يعلم التحرمي فهنا املخاطب السيد ألن ا

هو املخاطب أي السيد وهذه املسألة حتتاج إىل حترير وحبث ألهنا يتعلق هبا مسائل مثل لو أن 
 السلطان أمر ابلقتل من ال يعلم ظلمه فيه؟ وغري ذلك من املسائل اليت ذكرها العلماء.

 
 فصل

َ على الرهن فاخلصم الراهن ألنه مالك دله فإن كانت اجلناية موجبة ه ومالك بالقارئ: وإن جمينِّ
للقصاص فله أن يقتص أو يعفو فإن اقتص ففيه وجهان أحدمها عليه قيمته جتعل مكانه ألنه أتلف 

مااًل استحق بسبب إتالف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت اجلناية موجبة للمال والثاين ال شيء عليه 
راهن السعي للمرهتن يف اكتساب مال وإن يس على الألنه مل جيب ابجلناية مال وال أستحق حبال ول

عفا على مال أو كانت اجلناية موجبة للمال كان رهناً مكانه فإن عفا الراهن عن املال مل يصح عفوه 
ألنه حمل تعلق به حق املرهتن فلم يصح عفو الراهن كما لو قبضه املرهتن وقال أبو اخلطاب يصح 

عفوه وقال القاضي تؤخذ قيمته من اجلاين فتجعل مكانه ه أتلفه بوتؤخذ منه قيمته وتكون رهناً ألن
فإذا زال الرهن ردت إىل اجلاين كما لو أقر على عبده املرهون ابجلناية وإن عفا الراهن عن اجلناية 

املوجبة للقصاص إىل غري مال انبىن على مموَجبِّ العمد فإن قلنا أحد شيئني فهو كالعفو عن مال وإن 
 تصاص فيه وجهان.فهو كاالققلنا القصاص 

 
 فصل
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القارئ: إذا أقر الراهن أن العبد كان جىن قبل رهنه فكذبه املرهتن وويل اجلناية مل يسمع قوله وإن 
لزمه أرش اجلناية ألنه حال بني اجملين صدقه ويل اجلناية وحده قمبَِّل إقراره على نفسه دون املرهتن في

لو قتله فإن كان معسراً فمىت أنفك الرهن كان اجملين عليه أحق  عليه وبني رقبة اجلاين بفعله فأشبه ما



برقبته وعلى املرهتن اليمني أنه ال يعلم ذلك فإن نكل قضي عليه وفيه وجه آخر أنه يقبل إقرار 
 رج الرهن من ملكه وعليه اليمني ألنهالراهن ألنه غري متهم ألنه يقر مبا خي

 
أنه كان أعتقه عتق ألنه ُيلك عتقه فملك اإلقرار به فيخرج يبطل إبقراره حق املرهتن فيه وإن أقر 

العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته جتعل مكانه وال يقبل قوله يف تقدمي عتقه ألنه يسقط به حق 
 املرهتن من عوضه.

 
 فصل

هن ر رجل ابجلناية على الرهن فكذبه الراهن واملرهتن فال شيء هلما وإن صدقه الراالقارئ: وإن أق
وحده فله األرش وال حق للمرهتن فيه إلقراره بذلك وإن صدقه املرهتن وحده أخذ األرش فجعل رهناً 

 عنده فإذا خرج من الرهن رجع إىل اجلاين وال حق للراهن فيه وهللا وسبحانه وتعاىل أعلم.
 

 شروط يف الرهنابب ال
ول الشروط يف الرهن من وضع الشيخ: الشروط يف الرهن ختالف شروط الرهن ختالفها من وجهني األ

املتعاقدين وشروط الرهن من وضع الشرع اثنياً شروط الرهن شروٌط لصحته والشروط يف الرهن 
 شروٌط للزومه ألن من فات غرضه بفوات الشرط فله اخليار وهذه يف مجيع العقود.
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ألنه قبض يف عقد فجاز  القارئ: يصح شرط جعل الرهن يف يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض املرهتن
العدل حاله فليس ألحدمها وال للحاكم نقله عن يده ألهنما  التوكيل فيه كقبض املوهوب ومادام

رضياه ابتداء وإن اتفقا على نقله جاز ألن احلق هلما ال يعدومها وإن تغريت حاله بفسق أو ضعف 
ألنه متهم يف حقه ففي بقائه  عن احلفظ أو عداوة هلما أو ألحدمها فمن طلب نقله منهما فله ذلك

ى من يضعانه عنده جاز وإن اختلفا وضعه احلاكم يف يد عدل وإن اختلفا يف يده ضرر مث إن اتفقا عل
يف تغري حاله حبث احلاكم وعمل مبا يظهر له وإن مات العدل مل يكن لوارثه إمساكه إال برتاضيهما 

وله ألنه متطوع حبفظه فلم يلزمه املقام عليه فإن ألهنما ما ائتمناه وإن رده العدل عليهما لزمهما قب
أجربمها احلاكم فإن تغيبا أو كاان غائبني نصب احلاكم أميناً يقبضه هلما ألن للحاكم والية على أمتنع 



الغائب املمتنع من احلق وإن دفعه احلاكم إىل أمني من غري امتناعهما وال غيبتهما ضمن احلاكم 
 ة له على غري املمتنعواألمني معاً ألنه ال والي

 
جيد حاكماً فرتكه عند عدل آخر مل يضمن ألنه حال حاجة وإن والغائب فإن امتنعا أو غااب فلم 

 أودعه مع قدرته على احلاكم ضمن ألنه يقوم مقامهما.
الشيخ: قوله رمحه هللا )وإن دفعه احلاكم إىل أمني من غري امتناعهما وال غيبتهما ضمن احلاكم واألمني 

كه لكن األمني كيف نضمنه واألمني ( نقول أما ضمان احلاكم فواضح ألنه تصرف تصرفاً ال ُيلمعاً 
إنسان يغلب على ظنه أن تصرف احلاكم صحيح فكيف نضمنه فهذا حاكم معروف ابلعدالة أعطى 
 أمينه هذا الرهن مث نقول إذا تلف ضمن احلاكم واألمني هذا فيه نظر! نعم لو علم األمني أن احلاكم

م الضمان أما إذا كان ال يعلم فالضمان تصرف تصرفاً ال ُيلكه حينئذ نقول يظهر أنه يشارك احلاك
على احلاكم فقط ويؤيده قوهلم يف ابب اجلناايت إن أمر به احلاكم أي ابلقتل ظلماً من ال يعرف ظلمه 

 فيه فالضمان على احلاكم.
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وال غيبتهما ضمن هو والقابض معاً وإن امتنع أحدمها  القارئ: وكذلك لو أودعه من غري امتناعهما
ومل جيد حاكماً مل يكن له دفعه إىل اآلخر فإن فعل ضمن ألنه ُيسكه لنفسه والعدل ُيسكه هلما فإن 

 رده إىل يده زال الضمان.
ى القول الذي رجحنا سابقاً أنه جيوز أن الشيخ: كل هذا مبين على أن قبض الرهن شرط للزوم أما عل

كون الرهن عند الراهن ويبقى الزماً فكل هذه التفريعات تنتهي ويقال إن احلاكم جيعله عند املرهتن ي
أو عند الراهن وال حرج بل لالثنني مجيعاً أن يتفقا على جعله إما عند املرهتن أو عند الراهن وإذا كان 

تبع العرف ألن اإلنسان ندان اآلن أبن الرهن يكون يف يد الراهن اهناك عرف مطرد كما هو موجود ع
اآلن يرهن سيارته وهو يعمل عليها يعمل ويرهن بيته وهو ساكنه وهذا الذي عليه العمل وهو 

 الصواب.
 

 فصل
القارئ: وإن شرط جعله يف يد اثنني صح الشرط ومل يكن ألحدمها االنفراد حبفظه ألن املرتاهنني مل 



به كالوصيني فإن سلمه أحدمها إىل صحابه ضمن  حبفظهما معا فلم جيز ألحدمها االنفراد يرضيا إال
 نصفه ألنه القدر الذي تعدى فيه فإن مات أحدمها أو تغري حاله أقيم ممَقاممهم عدل.

 
 فصل

و القارئ: وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلماً كان أو كافرًا عدالً أو فاسقا ذكرًا أ
 ز فيه كالعدل وال جيوز أن يكون صبياً أوأنثى ألنه جاز توكيله يف غري الرهن فجا
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جمنوانً ألنه غري جائز التصرف فإن فعال كان قبضه له وعدمه واحدًا وإن كان عبدًا فله حفظه إبذن 
احلفظ من غري إذنه وإن كان مكاتباً سيده وال جيوز بغري إذنه ألن منافعه لسيده فال جيوز تضييعها يف 

ألنه ليس له التربع وإن كان جبعل جائز ألنه له الكسب بغري إذن سيده فإن مل وكان بغري جعل مل جيز 
يشرط جعله يف يد أحد فهو يف يد املرهتن ألنه املستوجب للعقد فكان القبض له كاملتهب فإن قبضه 

ينهما عداوة فللراهن دفعه إىل احلاكم ليزيل يده وجيعل مث تغريت حاله يف الثقة أو احلفظ أو حدث ب
يد عدل ألنه مل يرض حبفظه يف هذه احلال وإن اختلفا يف تغري حاله حبث احلاكم وعمل مبا ابن له يف 

 وإن مات املرهتن نقل عن الوارث إىل عدل ألن الراهن مل يرض حبفظه.
 

 فصل
د حلول احلق صح شرطه ألن ما صح توكيل غريمها القارئ: إذا شرط أن يبيعه املرهتن أو العدل عن

هما فيه كبيع عني أخرى فإن عزهلما الراهن صح عزله ألن الوكالة عقد جائز فلم يلزم فيه صح توكيل
املقام عليها كما لو وكل غريمها أو وكلهما يف بيع غريه ولو مات املرهتن مل يكن لوارثه البيع ألنه مل 

لبيع مل ُيلكه عزهلما ألنه يفتح ابب احليلة فإن عزل املرهتن العدل عن ا يؤذن له ويتخرج أنه ال ُيلك
إال يف احلال الذي ُيلكه الراهن ألنه وكيله خاصة وإن أذان يف بيع الرهن فتلف جبناية وجعلت قيمته 
مكانه فقال القاضي قياس املذهب أن له بيعها ألنه جيوز له بيع منائه تبعا فيبع قيمته أوىل والصحيح 

 أذن فيه خبالف النماء.أنه ال ُيلك بيعها ألنه مل يؤذن له فيه وال هي تبعاً ملا 
الشيخ: لكن إذا جعلت قيمته مكانه فالقياس أن له أن يبيعه ألنه ملا أتلف العبد مثالً أو الشاة أو 

 البعري وضمنت ابلقيمة صارت القيمة حتل حمل األصل.



ب(   وقولنا )املموَجب(؟السائل: ما الفرق بني قولنا )املموجِّ
ب ما َأوَجَب الشيء واملم  ب واحلكم مموَجب مثل قولنا الشيخ: املموجِّ وَجب ما َأوَجَبه غريه فالدليل مموجِّ

ي واملمقتَضى.  املمقتضِّ
 السائل: حكم بتضمني األمني؟
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الشيخ: كما قلنا سابقاً تضمني األمني إن علم فال أبس أن يمَضمَّن لكن إذا مل يعلم فاألصل أن 
 تصرف احلاكم تصرف جائز.

 
 فصل

 يكن له خالفهما ألنه وكيلهما وإن أطلقا أو اختلفا ابع بنقد له يف البيع بنقد ملالقارئ: وإن إذان 
البلد ألن احلظ فيه فإن كان فيه نقود ابع أبغلبها فإن تساوت ابع مبا يرى احلظ فيه ألن الغرض 

 حتصيل احلظ.
ارة فمثالً الشيخ: الذي ينبغي إذا اختلفت النقود أن يبيع جبنس الدين ألنه أخصر وأسلم من اخلس

الدين فضة فإنه ال يبيع بذهب ويف األوراق النقدية إذا كان الدين ابلدراهم السعودية فإنه ال  إذا كان
يبيع ابلدوالر وإذا كان ابلدوالر فإنه ال يبيع ابلدراهم السعودي واملهم أنه إذا كان هناك نقود متعددة 

د على العدل الذي بيده الضمري يف )له( يعو فإنه يبيع جبنس الدين، وقوله رمحه هللا )إن أذان له( 
 الرهن والفاعل يف )أذان( يعود على الراهن واملرهتن.

القارئ: فإن تساوت ابع جبنس الدين ألنه ُيكن القضاء منه فإن مل يكن فيها جنس الدين عني له 
ابع وقبض  احلاكم ما يبيع به وحكمه حكم الوكيل يف وجوب االحتياط يف الثمن على ما سنذكره فإذا

 لف يف يده من غري تعد فال ضمان عليه ألنه أمني.الثمن فت
الشيخ: قوله )من غري تعد( جيب أن يضيف فيقول وال تفريط والفرق بني التعدي والتفريط أن 

التعدي فعل ماال جيوز والتفريط ترك ما جيب إال أن يقال ُيكن أن حيمل كالم املؤلف رمحه هللا بقوله 
ل التفريط والتعدي لكن على كل حال املعىن أي من غري من غري عدوان فيشم )من غري تعد( أي

 تعٍد وال تفريٍط.
القارئ: وهو من ضمان الراهن ألنه ملكه فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع ُيينه ألنه 



بل قوله أمني فهو كاملودع فإن قال ما قبضته من املشرتي فالقول قول العدل لذلك وحيتمل أن ال يق
 راء للمشرتي وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل ألنه وكيل.ألن هذا إب
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الشيخ: االحتمال الذي قاله املؤلف ضعيف والصواب أنه يقبل قوله وكونه يستلزم إبراء املشرتي 
 يقال هذا مقتضى األمانة.

رجع املشرتي على الراهن دون العدل ألنه قبض دل القارئ: وإن استحق بعد تلف الثمن يف يد الع
منه على أنه أمني يف قبضه وتسلميه إىل املرهتن وإن كان الثمن ابقياً يف يد العدل أو املرهتن رجع 

املشرتي فيه ألنه عني ماله قبض بغري حق وإن وجد املشرتي ابملبيع عيباً فرده بعد قبض املرهتن مثنه مل 
وال علىلعدل ألنه أمني ويرجع على الراهن إال أن يكون العدل مل يمعلِّم ق يرجع عليه ألنه قبضه حب

 املشرتي أنه وكيل فيكون رجوعه عليه مث يرجع هو على الراهن فإن
 

تلف املبيع يف يد املشرتي مث ابن مستحقا فلمالكه تضمني من شاء من الراهن والعدل واملرهتن ألن  
لضمان على املشرتي ألن التلف حصل يف يده ويرجع ر اكل واحد منهم قبض ماله بغري حق ويستق

على الراهن ابلثمن الذي أخذ منه وإذا ابع العدل الرهن بيعاً فاسدًا وجب رده فإن تعذر رده 
فللمرهتن تضمني من شاء من العدل واملشرتي أقل األمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين ألنه يقبض 

أكثر من دينه وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما  له ذلك مستوفياً حلقه ال رهنا فلم يكن
وإن وىف الراهن املرهتن رجع بقيمته على من شاء منهما ويستقر الضمان على املشرتي حلصول التلف 

 يف يده.
 

 فصل
القارئ: وإذا ادعى العدل دفع الثمن إىل املرهتن فأنكره ففيه وجهان أحدمها القول قول العدل ألنه 

ا حلف برئ ويرجع املرهتن على الراهن والثاين القول قول املرهتن ألنه منكر والعدل إمنا هو فإذأمني 
أمينه يف احلفظ ال يف دفع الثمن إليه فإذا حلف رجع على من شاء منهما فإذا رجع على العدل مل 

على  رجعيرجع العدل على الراهن ألنه يقر برباءة ذمته منه ويدعي أن املرهتن ظلمه وغصبه وإن 



الراهن رجع الراهن على العدل لتفريقه يف القضاء بغري بينة إال أن يكون قضاؤه حبضرة الراهن أو 
 ببينة فماتت أو غابت فال يرجع عليه لعدم تفريطه.
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الشيخ: الصحيح أنه إذا فرط رجع عليه كما هو املذهب لكن إذا كان الشيء يسرياً مل جتر العادة 
ة رايل لرجل ذي شرف وسيادة نه ال يعد مفرطاً ألنه ليس من املمكن إذا أوىف مائابإلشهاد عليه فإ

 أن يشهد عليه وحينئذ ال يعد مفرطاً.
القارئ: وعنه ال يرجع على العدل حبال ألنه أمني ولو غصب املرهتن الرهن من العدل مث رده إليه زال 

أذن له يف دفعه إليه ولو كان الرهن يف يده الضمان ألنه رده إىل وكيل الراهن يف إمساكه فأشبه ما لو 
 يه مث زال التعدي مل يزل الضمان ألن استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله.فتعدى ف

الشيخ: هذه قاعدة يف كل شيء حىت يف املمودَع لو أنه أخرج الوديعة من حرزها مث ردها إىل احلرز مل 
 ائتمانه يزول وتكون يده يد غاصب. يكن أميناً ألنه تعدى يف األول وكل أمني تعدى فإن

 
 فصل

ذا رهن أمًة رجاًل وشرط جعلها يف يد امرأة أو ذي رحم هلا أو ذي زوجة أو أمة جاز ألنه القارئ: وإ
 ال يفضي إىل اخللوة هبا وإن مل يكن كذلك فسد الرهن إلفضائه إىل خلوة األجنيب هبا.

يف اخلدم جتده أييت ابخلادم عنده يف البيت  الشيخ: هبذا نعرف خطورة ما يفعله بعض الناس اليوم
امرأته موظفة يف تدريس أو غريه مث خيلو معها يف البيت وهذا خطر فهو يف احلقيقة انر وضع وتكون 

 فيها ملح البد أن يكون هناك شر فالواجب احلذر من هذا والتحذير منه أيضاً.
يصح ألهنا ليست ماال وإن ابعها الذمي أو القارئ: ولو اقرتض ذمي من مسلم ماالً مث رهنه مخراً مل 

ه بثمنها فله أخذه فإن امتنع لزمه وقيل له إما أن تقبض أو أن تربئ ألن أهل الذمة إذا وكيله وأات
 تقابضوا يف العقود الفاسدة جرى جمرى الصحيح.

حلها مث الشيخ: هذا صحيح ومن ذلك مسائل اخلالف بني العلماء فمثاًل إذا قبضها اإلنسان معتقداً 
 أعطاها أحدًا فهي له حالل.

 
 فصل
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القارئ: فإن شرط ما ينايف مقتضى الرهن حنو أن يشرتط أن ال يسلمه أو ال يباع عند احللول أو ال 
ا يرضيه فسد الشرط ألن املقصود يستوىف الدين من مثنه أو شرط أن يبيعه مبا شاء أو ال يبيعه إال مب

رط أنه مىت حل احلق ومل توفين فالرهن يل ابلدين أو بثمن مساه فسد ملا مع الوفاء به مفقود وإن ش
روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ال يغلق الرهن( رواه األثرم ومعناه استحقاق املرهتن له 

 شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد. لعجز الراهن عن فكاكه وألنه علق البيع على
صحيح يف هذه املسألة جواز ذلك وفعله اإلمام رمحه هللا حيث رهن نعليه عند رجل وقال الشيخ: ال

له إن جئتك حبقك يف وقت كذا وإال فالنعالن لك وهذا ليس فيه حمظور شرعي وهو من مصلحة 
يقول إن النعلني لك وهو يرى أهنما أكثر من دينه هذا ال الطرفني ومن املعلوم أن الراهن ال ُيكن أن 

كن أن يكون وكذلك أيضاً صاحب الدين الذي له الدين لن يقبل هذا إال وهو يعلم أن هذا الرهن ُي
الذي قيل له إن مل أيتِّ ابلدين صحابه فهو لك إال وهو يعلم أنه سيكفيه فالصواب أن ذلك جائز 

وشرط  قياسه على البيع املعلق أيضاً هو قياس على شيء متنازع فيهوال حمظور فيه إطالقاً مث إن 
 القياس أن يتفق الطرفان على حكم

 
األصل وإال فال يصح القياس فالصواب يف هذا أيضاً وهو البيع املعلق أنه جائز إذا علق بشيء 

 معلوم مضمون.
ال ال يتأجل وإذا مل يثبت القارئ: وإن قال أرهنك على أن تزيدين يف األجل مل يصح ألن الدين احل

 ته.األجل فسد الرهن ألنه يف مقابل
الشيخ: الصحيح جواز هذا فإذا حل دينه وقال الدائن أعطين الدين فقال املدين ما عندي شيء 
لكن أرهنك وتؤجل الدين مرة اثنية فال أبس وليس يف هذا حمظور إطالقاً بل فيه مصلحة للطرفني 

 األجل والدائن يكون له توثقة. املدين يـمنَـفَّسم له بزايدة
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أن ينتفع املرهتن ابلرهن يف دين القرض مل جيز وإن كان بدين مستقر يف مقابلة  القارئ: وإن شرط
ازه إذا جعل املنفعة معلومة  أتخريه عن أجله مل جيز ألنه بيع لألجل وإن كان يف بيع فعن أمحد جو 

كخدمة شهر وحنوه فيكون بيعاً وإجارة وإن مل تكن معلومة بطل الشرط للجهالة وبطل البيع جلهالة 
ه وماعدا هذا فهو إابحة ال يلزم الوفاء به، وإن قال رهنتك ثويب هذا يوما ويوماً ال أو وقته فالرهن مثن

الرهن يفسده وماال يؤثر يف ضرر إحدامها كاشرتاط  فاسد ألنه ينايف مقتضاه وكل شرط يسقط به دين
يفسد هبا الرهن جعل األمة يف يد أجنيب عزب ال يفسده ويف سائر الشروط الفاسدة وجهان أحدمها 

واآلخر ال يفسد بناًء على الشروط الفاسدة يف البيع وحيتمل أن ما ينقص املرهتن يبطله وجهاً واحدًا 
الرهن ألنه شرط فاسد فأبطله كاألول والثاين ال يبطله ألنه زائد فإذا  ويف سائرها وجهان أحدمها يبطل

 بطل بقي العقد أبحكامه.
عليه الصالة والسالم يف القاعدة العظيمة )كل شرط ليس يف كتاب الشيخ: الصواب ما بينه الرسول 

وله تعاىل )اَي أَيُـَّها هللا فهو ابطل( ويف كتاب هللا أن مجيع الشروط جائزة إال ما دل الدليل على منعه لق
ْلعمقمودِّ( وهذا يشمل الوفاء أبصل العقد وبوصفه وهو الشروط ولقوله ت عاىل الَّذِّيَن آَمنموا َأْوفموا ابِّ

ْلَعْهدِّ إِّنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤموالً( ولقوله يف مدح عباد هللا الصاحلني )َواْلمموفموَن بَِّعْهدِّهِّْم إَِّذا  )َوَأْوفموا ابِّ
وا( فالصواب أن األصل يف الشروط احلل والصحة واللزوم إال ما دل دليل على منعه وهذه َعاَهدم 

َسلَّم ومنها ما هو غري ممَسلَّم وإذا شككنا يف األمر يف كل األمثلة اليت ذكرها املؤلف منها ما هو مم 
 شيء نرجع إىل األصل.

 طالق أم يف هذه األمانة فقط؟السائل: األمني إذا فرط أوتعدى فهل يزول وصفه ابألمانة على اإل
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ا الشيخ: ال بل يف هذه األمانة فقط فلو فرضنا أن شخصاً أعطاك وديعة صرة من ذهب فحفظته
 وصرة من فضة فاستنفقتها فهنا زالت األمانة يف صرة الفضة فقط.

 
 ملرتاهننيابب خالف ا

القارئ: إذا قال رهنتين كذا فأنكر أو اختلفا يف قدر الدين أو قدر الرهن فقال رهنتين هذين قال بل 
ملؤجل هذا وحده أو قال رهنتين هذا جبميع الدين قال بل نصفه أو قال رهنتنيه ابحلال قال بل اب

 أصل العقد فكذلك يف فالقول قول الراهن ألنه منكر واألصل عدم ما أنكره وألن القول قوله يف



 صفته.
 الشيخ: كلها هذه واضحة املسائل وال خيفى أن كل َمْن قلنا القول قوله فالبد من اليمني.

 املرهتن له. القارئ: فإن قال رهنتين عبدك هذا قال بل ثويب هذا مل يثبت الرهن يف الثوب لرد
ا ما كان بعيدًا فالبد من البينة أما الشيخ: االختالف يف رد الدين قلنا فيما سبق أنه إذا أدعى أحدمه

 ماال حيتمل فهو أصاًل مرفوض ال تسمع الدعوة فيه.
القارئ: فإن قال رهنتين عبدك هذا قال بل ثويب هذا مل يثبت الرهن يف الثوب لرد املرهتن له وحلف 

ال ما ى العبد وخرج بيمينه وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على ألفني قبضها مين فقالراهن عل
أذنت له يف رهنه إال أبلف سئل الرسول فإن صدق الراهن حلف على أنه ما رهنه إال أبلف وال قبض 

غريها وال ُيني على الراهن ألن الدعوى على غريه وإن صدق املرهتن حلف الراهن وعلى الرسول 
ل فهو كاملقر نه أقر بقبضها ويبقى العبد رهناً على ألف واحدة ومن توجهت عليه اليمني فنكألف أل
 سواء.

الشيخ: يقصد أنه يقضى عليه ابلنكول كأنه أقر إذ أنه ال يندفع احلق عنه إال ابليمني قال النيب صلى 
 هللا عليه وعلى آله وسلم )اليمني على من أنكر(.

 
 فصل

 ين عبدك هذا أبلف فقال بل بعتكه هبا أو قال بعتنيه أبلف فقال بل رهنتكه هباالقارئ: فإن قال رهنت
 حلف كل واحد منهما على نفي ما أدعي فسقط وأيخذ السيد عبده وتبقى األلف بغري رهن.

 
 فصل
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القارئ: وإن قال الراهن قبضت الرهن بغري إذين فقال بل إبذنك فالقول قول الراهن ألنه منكر وإن 
قبض فأنكر املرهتن فالقول قوله ألن األصل عدم الرجوع وإن كان قال أذنت لك مث رجعت قبل ال

الرهن يف يد الراهن فقال املرهتن قبضته مث غصبتنيه فأنكر الراهن فالقول قوله ألن األصل معه وإن 
تمل والثاين أقر بتقبيضه مث قال احلفوه يل أنه قبض حبق ففيه وجهان أحدمها حيلف ألن ما ادعاه حم

كذب لنفسه وإن رهنه عصريًا مث وجد مخرا فقال املرهتن إمنا اقبضين مخرا فلي فسخ ال حيلف ألنه م



البيع وقال الراهن بل كان عصريا فقال أمحد رضي هللا عنه فالقول قول الراهن ألنه يدعي سالمة 
يدعيه كما لو  العقد وصحة القبض فظاهر حال املسلم استعمال الصحيح فكان القول قول من

ط يفسد املبيع وحيتمل أن القول قول املرهتن بناًء على اختالف املتبايعني يف حدوث اختلفا يف شر 
 العيب.
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الشيخ: وهذه قاعدة مفيدة وهي أهنما إذا اختلفا يف صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي 
أحد املتعاقدين أنه عقد  فوا فيما إذا أدعىالصحة ألن األصل يف عقود املسلمني السالمة لكن اختل

َغر ألن األصل عدم البلوغ وقال  وهو صغري مل يبلغ فقال بعضهم إن القول قول من يدعي الصِّّ
بعضهم القول قول من يدعي الصحة ألن األصل السالمة وهذا فيما إذا كان الصغري حني اإلدعاء 

أان بعتك سياريت وأان مل أبلغ فقال بل  صغريًا لكن لو قالابلغاً أما إذا كان صغريًا فاألمر ظاهر ال يزال 
إنك ابلغ فمنهم من يقول القول املشرتي ألنه يدعي سالمة العقد وصحته وهذا هو األصل يف عقود 

َغر ألن األصل عدم البلوغ وهنا  املسلمني ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصِّّ
ط الحق مثل أن يقول بعتنيه بعد آذن اجلمعة ان االختالف يف شر االختالف يف شرط سابق أما لو ك

الثاين فال يصح والثاين قال بل قبله فيصح فالقول قول من يدعي أنه قبله ألن األصل الصحة 
والسالمة والراجح عندي يف مسألة الصغر أنه ينظر إىل القرائن إذا كانت مدة العقد بعيدة وُيكن أن 

يدعيه وأما إذا كانت قريبة واالحتمال قوي فاألصل لغ فالقول قول من يكون قد ابعه قبل أن يب
 الصحة.

القارئ: ولو كان الرهن حيواانً فمات واختلفا يف حياته وقت الرهن أو القبض فحكمه حكم العصري 
وإن أنكر املرهتن قبضه فالقول قوله ألن األصل معه وإن وجده معيباً واختلفا يف حدوثه ففيه وجهان 

  البيع.ن على الروايتني يفمبنيا
 

 فصل
القارئ: إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغري رهن فقضاه ألفا وقال قضيت دين الرهن 

فقال هي عن األلف اآلخر فالقول قول الراهن سواء اختلفا يف لفظه أو نيته ألهنا تنتقل منه فكان 
صرفها إىل أيهما شاء كما   لفظ وال نية فلهالقول قوله يف صفة النقل وهو أعلم بنيته ولو دفعها بغري



لو دفع زكاة أحد األلفني فإن أبرأه املرهتن من أحدمها فالقول قول املرهتن لذلك وإن أطلق فله 
 صرفها إىل أيهما شاء ذكره أبو بكر.
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 بغري الشيخ: من أوضح ما يكون طيب هذا الراهن قضاء ألف وكان عليه ألفان أحدمها برهن والثاين
برهن ويكون الرهن عند رهن فقال الدائن أنت دفعت األلف الذي بغري رهن ليبقى األلف الثاين 

املدفوع إليه عند الدائن وقال الدافع وهو الراهن بل قضيت األلف اليت فيها الرهن من أجل أن يفك 
ذه املسألة إذا كما الرهن وأيخذ رهنه فالقول قول الراهن ألنه هو الغارم وألنه أعلم بنيته وعكس ه

ن والثاين بال رهن فأبرأه من أحد األلفني مث لو كان للمرهتن دينان أحدمها برهن والرهن يف يد املرهت
قال املرهتن بعد ذلك أبرئتك من األلف اليت ليس فيها رهن ليبقى األلف الباقي برهن وقال الراهن 

فالقول قول املرهتن ألنه هو الذي أبرئه  بل ابرئتين من األلف اليت فيها الرهن ألجل أن يفك رهنه
دين الذي فيه رهن قلنا القول كقولك ويبقى الدين الثاين يف مقابل فالقول قوله فإذا قال أان أريد ال

 الرهن.
 

 فصل
القارئ: وإن كان عليه ألفان لرجلني فأدعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرمها حلف هلما 

ال هو السابق سلمه إليه وحلف لآلخر وإن نكل والعبد يف يد أحدمها فعليه وإن صدق أحدمها أو ق
خر قيمته جتعل رهنا ألنه فوته على الثاين إبقراره لألول أو بتسليمه إليه وقال القاضي هل يرجح لآل

صاحب اليد أو املقر له حيتمل وجهني فإن قال ال أعلم املرهتن منهما أو السابق حلف على ذلك 
ذلك كاحلكم  ل من هو يف يده منهما مع ُيينه وإن كان يف أيديهما أو يد غريمها فاحلكم يفوالقول قو 

 فيما إذا ادعيا ملكه.
 

 فصل
القارئ: فإن ادعى على رجلني أهنما رهناه عبدمها بدينه فأنكراه فالقول قوهلما وإن شهد كل واحد 

اً وال يدفع هبا ضررًا وإن أقر أحدمها منهما على اآلخر قبلت شهادته ألنه ال جيلب هبذه الشهادة نفع
 صاحبه ملا ذكرانه. وحده لزم يف نصيبه وتسمع شهادته على



 
 فصل

(4/479) 

 

القارئ: وإن ادعى املرهتن هالك الرهن بغري تفريط فالقول قوله ألنه أمني فأشبه املودع وإن ادعى 
ضه لنفسه فلم يقبل قوله يف الرد  بالرد ففيه وجهان أحدمها يقبل قوله لذلك والثاين ال يقبل ألنه ق

 كاملستأجر.
الشيخ: هذا فيه إشارة ملن يقبل قوله يف الرد والذي يقبل قوله يف الرد إن كانت العني عنده ملصلحة 

مالكها احملضة فالقول قوله يف الرد كالوديعة وإذا كانت ملصلحة القابض احملضة فال يقبل قوله كالعارية 
صلحة املستعري فإذا أدعى الرد مل يقبل قوله والثالث أن تكون ملصلحتهما فالعارية بيد املستعري مل

مجيعاً كالعني املستأجرة فالعني املستأجرة فيها مصلحة للمؤجر وهو مالك العني وفيها مصلحة 
للمستأجر وهو مالك املنفعة فهل يقبل قوله يف الرد؟ فيه قوالن يف املذهب منهم من رجح أبن القول 

يده ومنهم من قال ابلعكس ومثل هذا ينبغي أن يقال إنه ينظر إىل القرائن ولو ضعفت بقول من هي 
 فمن شهدت له قرينة ابلصدق قبل قوله فاألحوال ثالثة.

القارئ: وإن أعتق الراهن اجلارية أو وطئها فأدعى أنه إبذن املرهتن فأنكره فالقول قول املرهتن ألن 
فأتت بولد فأنكر املرهتن مدة احلمل فالقول قوله ألن  هاألصل معه فإن نكل قضي عليه وإن صدق

األصل عدمها وإن وطئها املرهتن إبذن الراهن وادعى اجلهالة وكان مثله جيهل ذلك فال حد عليه ألن 
احلد يدرأ ابلشبهات وال مهر ألنه حق للسيد فسقط إبذنه والولد حر يلحقه بنسبه ألنه من وطء 

 ملك له فيها وإن مل تكن له شبهة فعليه احلد واملهر وولده رقيق. شبهة وال تصري أم ولد ألنه ال
 السائل: إذا اتفقت القرائن فكيف نرجح بني أقوال املدعني؟

الشيخ: ال ُيكن أن تتفق القرائن أبدًا فالبد أن أحدمها يكون أقوى أمناً وإُياانً من اآلخر واتفاقها 
 اندر جداً.

 
يف سبب التلف لكن اختلفا هل حدث ذلك بتفريط أو ال فما هو  السائل: لو تلفت العارية واتفقا

 احلكم؟

(4/480) 



 

الشيخ: املذهب يف العارية أنه ضامن بكل حال سواء فرط أم مل يفرط والصحيح أن العارية كغريها 
 من األماانت إن تعد أو فرط ضمن وإال فال ضمان عليه.

 ال فإىل ماذا نرجع؟ تلفا يف السبب هل يعد تفريطاً أوالسائل: فإن اخ
الشيخ: إذا اختلفا يف كون هذا الشيء تفريطاً أم ال واتفقا على ما حصل لكن أدعى الذي عنده أنه 

 ليس تفريط وأدعى املالك أنه تفريط فإننا نرجع إىل العرف.

(4/481) 

 

 كتاب التفليس
أجله وال جيوز احلجر عليه به القارئ: ومن لزمه دين مؤجل مل جيز مطالبته به ألنه ال يلزمه أداؤه قبل 

ماله بسببه فإن أراد سفرًا حيل دينه قبل قدومه منه ألنه ال يستحق املطالبة به فلم ُيلك منعه من 
فلغرُيه منعه إال برهن أو ضمني مليء ألنه ليس له أتخري احلق عن حمله ويف السفر أتخريه وإن مل يكن  

ه عند احملل غري متيقن وال ظاهر فملك منعه كاألول كذلك ففيه روايتان إحدامها له منعه ألن قدوم
نه ال ُيلك املطالبة به يف احلال وال يعلم أن السفر مانع منها عند احللول والثانية ليس له منعه أل

فأشبه السفر القصري وإن كان الدين حااًل والغرمي معسرًا مل جتز مطالبته لقول هللا تعاىل )َوإِّْن َكاَن ذمو 
 َنظَِّرٌة إِّىَل َمْيَسَرة(.عمْسَرٍة فَـ 
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الشيخ: وإن كان ذو عسرة فيها إشكال وهو رفع ذو مع أن املتبادر أن تكون منصوبة واجلواب أهنا 
معسراً فـََنظَِّرة إىل ميسرة أي اتمة فاملعىن إن كان ذو عسرة أي إن وجد واملعىن أن املدين إذا كان 

رة وحذف اخلرب هنا من أجل أن يكون الذي يبدر إىل ذهن فعلى الطالب َنظَِّرة أي انظاٌر إىل ميس
املخاطب ومسع املخاطب هو اإلنظار دون الوجوب ألن كلمة فنظرة وقعها يف النفس أعظم من قولنا 

االختصار واثنياً وقوة وقع الكالم على النفس فعليه نظرة وهذا من بالغة القرآن وهنا استفدان أوالً 
وقال أريد أن تبيعين شيئاً إىل أجل ألين اآلن ليس عندي شيء فقال  لو أن فقريًا أتى إىل شخص

البائع إىل مىت فقال الفقري إىل أن ييسر هللا عليَّ فهل هذا الشرط جائز مع أنه جمهول ألنه قال مىت 



جائز ال ألنه جمهول أو معلوم لكن ألنه وهو مقتضى العقد إذ أن يسر هللا عليَّ؟ نقول هذا الشرط 
عقد أن اإلنسان الفقري إذا بيع عليه فإنه ال يطالب إال بعد امليسرة فيكون هذا كالتأكيد مقتضى ال

 وهلذا جاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم )أن
 

 لو أرسلت إىل فالن قدم له بز من الشام رجاًل قدم ببز له من الشام فقالت له عائشة اي رسول هللا
إىل ميسرة فأىب الرجل( مل يبيع فدل ذلك على جواز شراء الفقري أبجل  فأرسله إليه وقال له يف األجل

 إىل ميسرة.
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القارئ: وال ُيلك حبسه وال مالزمته ألنه دين ال ُيلك املطالبة به فلم ُيلك به ذلك كاملؤجل فإن  
نة وذكر أن أن رجالً دخل املديكان ذا صنعة ففيه روايتان إحدامها جيرب على إجارة نفسه ملا روي 

وراءه ماال فداينه الناس ومل يكن وراءه مال فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم سرقا وابعه خبمسة 
أبعرة وروى الدارقطين حنوه وفيه أربعة أبعرة واحلر ال يباع فعلم أنه ابع منافعه وألن اإلجارة عقد 

جيرب ملا روى أبو سعيد أن رجاًل  م ولده والثانية المعاوضة فجاز أن جيرب عليه كبيع ماله وإجارة أ
أصيب يف مثار ابتاعها فكثر دينه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )تصدقوا عليه( فتصدقوا عليه فلم 

يبلغ وفاء دينه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلك( رواه مسلم 
 يه كالتجارة.وألنه نوع تكسب فلم جيرب عل

: الرواية األوىل أصح إذا صح احلديث وفيها أيضاً دليل قياس فهذا رجل عليه دين ولكنه الشيخ
قادر على التكسب فهل جنربه أن يتكسب ليقضي دينه؟ احلديث األول يدل على ذلك ألن الرسول 

 هذا هو الكسب وألنهابعه خبمسة أبعرة وهو حر واحلر ال يباع فإذا تعذر بيع عينه تعني بيع منافعه و 
قادر على الوفاء بكسبه فلزمه الوفاء به كالقادر على الوفاء مباله وال فرق وأما احلديث الثاين الذي 
رواه مسلم فال يعارضه ألن اجلواب عنه سهل فهذه قضية عني حيتمل أن هذا الرجل الذي خسر يف 

وأما قوله )ألنه  عليه وعلى آله وسلمبيعاته حيتمل أنه عاجز عن التكسب فلم جيربه النيب صلى هللا 
نوع تكسب فلم جيرب عليه كالتجارة( فيقال التجارة ال يلزم هبا إذا كان معسرًا وهو قادر وإذا قلنا نعم 
ففرق بينها وبني املنافع التجارة قد يتجر اإلنسان وخيسر فيزداد دينه لكن املنافع هو كسبان على كل 

 يعارض احلديث األول والقياس مع احلديث فيه نظر واحلديث ال حال فهو سيعطى أجرة فالقياس هنا



 األول هو أن القادر على الوفاء بكسبه كالقادر على الوفاء مباله وال فرق.
 

 فصل
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القارئ: وإن كان موسرًا فلغرُيه مطالبته وعليه قضاؤه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )مطل الغين 
م )يلُّ الواجد حيل عقوبته وعرضه( يب صلى هللا عليه وسلظلم( متفق عليه فإن أىب فله حبسه لقول الن

من املسند فإن مل يقضه ابع احلاكم ماله وقضى دينه ملا روي أن عمر رضي هللا عنه قال إن أسيفع 
 جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق احلاج فادَّان معرضاً فمن

 
 املوطأ بنحوه فإن غيب  غرمائه رواه مالك يفكان له عليه مال فليحضر فإان ابئعو ماله وقامسوه بني

 ماله حبسه وعزره حىت يظهره.
الشيخ: قوله )فادَّان( يعين تدين وقوله )عزره حىت يظهره( يفيد أنه يكرر التعزير ولو كل يوم حىت 
يظهره وهذا ليس كالتعزير على فعل حمرم ألن التعزير على فعل حمرم ال يكرر إذ أنه إذا عزر على 

 املوضوع لكن التعزير على ترك واجب يكرر حىت يقوم ابلواجب. رم انتهى عنه وانتهىفعل حم
القارئ: وال جيوز احلجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم احلاجة إليه وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه 

 يف ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئال يدخل الضرر عليهم.
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ىل أقسام األول أال يكون عنده شيء يويف به فهذا جيب انظاره وحيرم طلبه الشيخ: املدين ينقسم إ
ظَِّرٌة إِّىَل َمْيَسَرة( الثاين أن يكون عنده مال ومطالبته وحبسه وتعزيره دليل ذلك )َوإِّْن َكاَن ذمو عمْسَرٍة فـَنَ 

ماله ويويف به  يكافئ الدين أو يزيد عليه فهذا يلزم ابلوفاء بدون حجر وللحاكم أن يبيع ما شاء من
ودليله قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )مطل الغين ظلم( والظلم ال جيوز إقراره إال إذا 

الث أن يكون ماله دون دين يعين أن الدين أكثر فهذا حيجر عليه إذا رضي املظلوم فاحلق له والث
ي يف عني ماله سواء كان طلب الغرماء ذلك أو بعضهم واحلجر هو أن ُينع من التصرف يف ماله أ



املال عيناً قائمة أو يف الذمة فال جيوز أن يربئ من الدين الذي يف ذمة املعسر أو الغين ألن هذا يضر 
تار شيخ اإلسالم رمحه هللا أن احلجر يثبت سواء حكم به احلكم أم ال ولكن احلجر يف ابلغرماء واخ

تربع ابملال ال بصدقة وال بوقف وال هبدية وال هببة التربع خاصة وأن من دينه قدر ماله حيرم عليه أن ي
جر عليه وأما التصرف ابلبيع والشراء على وجه ال يضر به فهذا جائز أما إذا بلغ احلاكم وحكم ابحل

 منع من التصرف مباله مطلقاً فيقبض على يده فال يتصرف ال بتربع وال بغريه.
 

 فصل
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يعرف له مال فالقول قوله مع ُيينه ألن األصل عدمه وإن عرف له  القارئ: فإن ادعى اإلعسار من مل
له إال ببينة ألن األصل بقاء املال مال أو كان احلق لزمه يف مقابلة مال كثمن مبيع أو قرض مل يقبل قو 

وحيبس حىت يقيم البينة فإن قال غرُيي يعلم إعساري فعلى غرُيه اليمني أنه ال يعلم ذلك وإن أقام 
ى تلف املال فعليه اليمني معها أنه معسر ألنه صار هبذه البينة كمن مل يعرف له مال وإن البينة عل

طناً مل تلزمه ُيني ألنه أقام البينة على ما أدعى وتسمع شهدت إبعساره فادعى غرُيه أن له مااًل اب
إلعسار إال البينة على التلف وإن مل يكن ذا خربة ابطنة ألنه أمر يعرف ابملشاهدة وال تسمع على ا

 من أهل اخلربة حباله ألنه من األمور الباطنة فإن كان يف يده مال
 

وإن صدقه سلم إليه فإن قال الغرمي أحلفوه أنه  فأقر به لغريه سئل املقر له فإن كذبه بيع يف الدين
جع صادق مل يستحلف ألنه لو رجع عن اإلقرار مل يقبل منه وإن طلب ُيني املقر له احلفناه ألنه لو ر 

 قبل رجوعه.
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الشيخ: هذه املسألة فيها نظر إذا أقر أنه لفالن ... اخل، والصواب التفصيل أنه إذا أقر أنه لفالن 
دين ال يبايل أقضى دينه أم ال فهنا وكان هناك شبهة أبن كان فالن من أصدقائه اخلاصني وكان هذا امل

وحيمَلَِّّف َمْن أمقِّرَّ لَهم أيضاً الحتمال أنه كاذب وهذه تقع  ال يكفي اإلقرار بل لصاحب الدين أن حيمَلَِّّفهم 



كثريًا فيمن عندهم النعرة القبلية فتجد الواحد منهم يشهد وحيلف لصاحبه وإن كان يعلم أنه كاذب 
ه وما أشبه ومثل هذه املسائل اليت يذكرها الفقهاء رمحهم هللا يذكروهنا على ألنه من قبيلته وألنه صديق

موم وعلى سبيل اإلطالق لكن تقيد ابلقرائن بال شك ال سيما يف املعامالت نعم العبادات سبيل الع
يتوقف فيها على ما جاءت به الشريعة لكن يف املعامالت يعمل ابلقرائن وهلذا عمل شاهد يوسف 

ا قالت امرأة العزيز حني هرب منها يوسف عليه الصالة والسالم ووجد سيدها عند الباب ابلقرينة مل
ْهلَِّك سموءًا إِّالَّ َأْن يمْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِّيٌم( اهتمته مع أهنا هي اليت تدعوه إ ىل )قَاَلْت َما َجَزاءم َمْن َأرَاَد أبَِّ

بمٍل فهي صادقة وهو كاذب وإن كان قميصه قمدَّ نفسها مث احلاكم حكم وقال إن كان قميصه قمدَّ من قـم 
نة هنا هي شق الثوب إذا كان من األمام فمعناه أنه هو الذي من دمبمٍر فهو صادق وهي كاذبة والقري

طلبها وشقت ثوبه للفرار منه وإذا كان من اخللف فمعناه أنه هو الذي هرب وليس منه طلب بل هي 
هذا عمل ابلقرائن ومن العمل ابلقرائن قصة داود وسليمان اليت حلقته وجرت القميص حىت متزق ف

اببنني هلما فأكل الذئب ابن الكبرية فادعت الكبرية أن ابن الصغرية وهي قصة غريبة خرجت امرأاتن 
ابنها والصغرية تنفي ذلك وتقول هو ابين مث حتاكمتا إىل داود عليه الصالة والسالم فأخذ بدعوى 

ال هذه الصغرية الشابة أيتيها الولد يف املستقبل وهذه عجوز كبرية حتتاج إىل الكبرية اجتهادًا منه وق
 م به للكبرية مث خرجت املرأاتن ومرات بسليمان ولعلهما مازالتا يف نزاع فأخربات سليمان مباولد فحك
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حكم به داود فقال ال أان أشق الولد نصفني ودعا ابلسكني نصف أتخذه الكبرية ونصف أتخذه 
مايل فيه دعوى هو هلا الصغرية فرحبت الكبرية هبذا احلكم ووافقت أما الصغرية فقالت اي نيب هللا 

فحكم به لصغرية كيف عرف أنه للصغرية؟ ألهنا أشفقت عليه وقالت ولدي يبقى حياً وإن مل يكن 
عندي أما الكبرية فكان ولدها قد تلف فقالت يتلف هذا معه أال يشبه هذا ما حدث يف زماننا اآلن 

مل هبا لكن القرائن رائن يعمبحكمة التمييز؟ نقول فيها نوع شبه وعلى كل حال أان أقول إن الق
ليست مبنية على التهمة بل على احلقيقة فالقرائن هلا أثرها فما ذكره املؤلف رمحه هللا يف هذا الفصل 

من الدعاوي هو حكم عام لكن القضية املعينة جيب أن يكون هلا احلكم الذي تقضيه القرائن 
 واألحوال.

 
 فصل



احلاكم احلجر عليه لزمته إجابتهم ملا روى كعب بن  غرماؤه القارئ: فإن كان ماله ال يفي بدينه فسأل
مالك )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجر على معاذ وابع ماله( رواه سعيد بن منصور بنحوه 

عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك، وألن فيه دفعاً للضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم ويستحب 
 ال يعاملوه إال على بصرية.حاله ف اإلشهاد على احلجر ليعلم الناس
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الشيخ: تبني لنا اآلن أن الدين واملال إن كان املال أكثر فال حجر وإن كان مساوايً فال حجر وإن  
جر معناه أن مننع املفلس من كان الدين أكثر فهنا يثبت احلجر لكن بسؤال الغرماء أو بعضهم واحل

تعلق به حق الغرماء فنقول ال تبع وال تشرتي وال هتب التصرف يف ماله ال يف ذمته ألن ماله اآلن 
ولكن هل يثبت احلجر مبجرد أن يزيد الدين على ماله ونقول اآلن ال جيوز لك تتصرف يضر ابلغرماء 

 حيل له أن يتربع بشيء من ماله مادام دينه أو البد من احلجر؟ فيه قوالن للعلماء والصحيح أنه ال
الدين واجب والتربع ابملال ليس بواجب حىت وإن كان صدقة فإذا  أكثر من ماله وذلك ألن وفاء

قال أريد أن أعطي هذا الفقري عشرة رايل نقول ال تعطه عشرة رايل فإذا قال الدين كثري مائة ألف 
رمي الذي يطلبك ويبقى عليه مائة ألف إال عشرة رايل قلنا ال تعطه عشرة رايالت ولكن أعطهن الغ

 فشيئاً حىت تنتهي.وهلمجرا تنقص شيئاً 
القارئ: ويتعلق ابحلجر عليه أربعة أحكام أحدها منع تصرفه يف ماله فال يصح بيعه وال هبته وال وقفه 

حدامها ال يصح وال غري ذلك ألنه حجر ثبت ابحلاكم فمنع تصرفه كاحلجر للسفه ويف العتق روايتان إ
 ان مريضاً.لذلك وألن حق الغرماء تعلق مباله فمنع صحة عتقه كما لو ك

الشيخ: قوله )كما لو كان مريضاً( يعين كما لو كان السيد مريضاً مرض املوت وأعتقه فإنه ال ينفذ 
 منه إال الثلث فقط.

 القارئ: والثانية يصح ألنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن.
يه أعتق عبداً( شيخ: هذا قياس على شيء ال يسلم املؤلف رمحه هللا قال )لو أن احملجور علال

ولنفرض أن العبد نصف ماله فمعناه أنه ضيع على الغرماء نصف ما يستحقون ويقول أن القول 
الثاين صحيح وقاسه على الراهن وهو املدين الذي رهنه عبده مث أعتقه فاملذهب أن العتق ينفذ 

 يح أنه ال ينفذ ال عتق الراهن وال عتق احملجور عليه.والصح
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وإن أقر بدين أو عني يف يده كالقصار واحلائك يقر بثوب مل يقبل إقراره لذلك ويلزم يف حقه  القارئ:
 كإقراره.يتبع به بعد فك احلجر عنه وإن توجهت عليه ُيني فنكل عنها فهو  

 
الشيخ: قوله )لذلك( يعين لتعلق حق الغرماء مباله والصورة هذه واضحة إنسان بعد أن حجر عليه 

الذي عندي لفالن فال يقبل إقراره ابلنسبة للغرماء ويقبل إقراره ابلنسبة لصاحب قال هذا الثوب 
حلائك( مع أن الغالب أن الثوب فيمطَاَلب به بعد فك احلجر عنه ويقول املؤلف رمحه هللا )كالقصار وا

القصار صادق والقصار هو الذي يفصل الثياب فإذا حجران على هذا القصار الذي يفصل الثياب 
قول هذا الثوب لفالن فال شك أن القرينة تدل على صدقه ومع ذلك يقولون ال تقبل لكن لو وهو ي

قرار صحيح وأن الثوب أن صاحب الثوب جاء يدعيه مع إقرار القصار فهنا ينبغي أن يقال إن اإل
يعطى لصاحبه أما على املذهب فيكون الثوب يدخل يف ماله ويباع ويـمْعَطى الغرماء ويضمن لصاحب 

 وب بعد فك احلجر.الث
القارئ: وإن تصرف يف ذمته بشراء أو اقرتاض أو ضمان أو كفالة صح ألنه أهل للتصرف واحلجر 

الديون الغرماء ألن من علم منهم بفلسه فقد رضي  إمنا تعلق مباله دون ذمته وال يشارك أصحاب هذه
 بذلك ومن مل يعلم فهو مفرط ويتبعونه بعد فك احلجر عنه كاملقر له.

 شيخ: قوله )يتبعونه( أي أصحاب الديون الذين أقر هلم بعد احلجر.ال
ذلك القارئ: وهل للبائع واملقرض الرجوع يف أعيان أمواهلما إن وجداها على وجهني أحدمها هلما 

للخرب وألنه ابعه يف وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت املرأة معسرًا بنفقتها والثاين ال 
 ا دخال على بصرية خبراب الذمة أشبها من أشرتى معيباً يعلم عيبه.فسخ هلما ألهنم

ا إذا جهال وهو الشيخ: الصحيح أهنما يرجعان بعني َماهلَِِّّما نعم لو َعلِّما أنه حمجور عليه فقد فرطا أم
 رجل معروف يبيع ويشرتي مع الناس مث تبني أنه حمجور عليه فالبد أن يرجعا مباهلما.

 فلس.القارئ: وإن جىن امل
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( يعين الذي حكم بتفليسه بفتح الالم.  الشيخ: قوله )املمَفلَّسم
القارئ: وإن جىن املفلس جناية توجب ماالً لزمه وشارك صاحبه الغرماء ألنه حق ثبت بغري رضى 



فوجب قضاؤه من املال كجناية عبده وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك  مستحقه
 ألنه غرمي قدمي فهو كغريه. صاحبه الغرماء

 
 فصل

القارئ: احلكم الثاين أنه يتعلق حقوق الغرماء بعني ماله فليس لبعضهم االختصاص بشيء منه سوى 
يصح ألهنم شركاؤه فلم جيز اختصاصه دوهنم  ما سنذكره ولو قضى املفلس أو احلاكم بعضهم وحده مل

َ عليه جناية أوجبت مااًل أو ورث مااًل ت  علقت حقوقهم به وأنولو جمينِّ
 

أوجبت قصاصاً مل ُيلكوا إجباره على العفو إىل مال ألن فيه ضرر بتفويت القصاص الواجب حلكمة 
 األحياء.

يده عمدًا واليد فيها نصف الدية  الشيخ: مثال ذلك هذا الذي حجر عليه جىن عليه جاين وقطع
ا أقتص مل حيصل على على مال فهل فقال الغرماء اعفوا إىل دية قال ال أان أريد القصاص وهو إذ

يلزمونه على أن يعفوا إىل املال؟ ال، ال يلزمونه وذلك ألن اإلنسان يريد القصاص للتشفي فال يتشفى 
 بكونه أيخذ دية.

ة وال صدقة وال قرض عرض عليه وال املرأة على التزوج ألن فيه ضرر القارئ: وال جيرب على قبول هب
ري رغبة ولو ابع بشرط اخليار مل جيرب على ما فيه احلظ من رد أو إمضاء بلحوق املنة أو التزوج من غ

ألن الفلس ُينعه إحداث العقود ال امضاؤها وليس للغرماء اخليار ألن اخليار مل يشرط هلم وإن وهب 
لثواب لزم قبوله ألنه عوض عن مال فلزم قبوله كثمن املبيع وال ُيلك إسقاط مثن مبيع هبة بشرط ا

 وال أخذه رديئاً وال قبض املسلم فيه دون صفته إال إبذن الغرماء ملا ذكرانه.وال أجرة 
الشيخ: اخلالصة أنه ال جيوز أن يتصرف تصرفاً يضر ابلغرماء وأما ال يضر هبم فال أبس ألنه مل حيجر 

يه لسفه حىت نقول إن تصرفه غري صحيح وإمنا حجر عليه ملصلحة الغرماء فما أضر هبم منع وما عل
 يضر هبم مل ُينع وهلذا يصح إقراره يف ذمته واستدانته يف ذمته وما أشبهها.مل 
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القارئ: وإن أدعى ماالً له به شاهد حلف وثبت املال وتعلقت حقوقهم به وإن نكل مل يكن للغرماء 
حللفوا ألجانب وألهنم لو حلفوا أن حيلفوا ألن دعواهم هلذا املال غري مسموعة فال يثبت أبُياهنم كا



 على إثبات مال لغريهم وكذلك احلكم يف غرماء امليت إذا مل حيلف الوارث مل حيلفوا ملا ذكران.
 

 فصل
القارئ: واحلكم الثالث أن للحاكم بيع ماله وقضاء دينه ويستحب أن حيضره عند البيع ألنه أعرف 

أبعد من التهمة ورمبا  قلبه وحيضر الغرماء ألنهبثمن ماله وجيده ورديئه فيتكلم عليه وهو أطيب ل
 رغب بعضهم يف شراء شيء فزاد يف مثنه أو وجد عني ماله فأخذها فإن مل يفعل جاز.

 
الشيخ: لكن إذا زاد أحد الغرماء يف الثمن وخيف منه أال يويف بناءًا على أن له ديناً على هذا احملجور 

ابلنقص على بقية الغرماء إال إذا ألن هذه الزايدة ستعود  عليه ففي هذه احلال ال نقبل منه الزايدة
 نقد الثمن أو أتى برهن أو ضمني.

 القارئ: ألن ذلك موكول إليه ويقيم منادايً ينادي على املتاع فإن عني الغرماء أو املفلس منادايً ثقة.
على منادي ثقة أما  الشيخ: يف النسخة األوىل )فإن عني املفلس والغرماء( الواو يعين اتفق االثنان

النسخة الثانية )أو( إن عني املفلس أو الغرماء أي أحدمها لكن إذا اختلفوا فالبد أن يتدخل على 
 القاضي.

القارئ: فإن عني الغرماء أو املفلس منادايً ثقة أمضاه احلاكم وإن مل يكن ثقة رده ألن للحاكم نظرا 
رفهما فإن تطوع ابلنداء ثقة قدم احلاكم أوثقهما وأع فإنه رمبا ظهر غرمي آخر وإن اختلفوا يف املنادي

مل يستأجر ألن فيه بذل األجرة من غري حاجة وإن عدم بذلت األجرة من مال املفلس ألن البيع حق 
 عليه ويقدم على الغرماء هبا ألنه لو مل يعط مل يناد وكذلك أجرة من حيفظ املتاع والثمن وحيمله.

فس املال وهو ملصلحة الغرماء فال نقول رماء ألن عملهم يتعلق بنالشيخ: هؤالء مقدمون على الغ
إهنم يشاركون الغرماء يف الدين ويوزع عليهم ابلقسط بل نقول يقدمون ألهنم يعملون ملصلحة 

 الغرماء.
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القارئ: ويباع كل شيء يف سوقه ألن أهل السوق أعرف بقيمة املتاع وأرغب وطالبه فيه أكثر فإن 
نه رمبا أداه اجتهاده إىل ذلك ملصلحة فيه ويبدأ ببيع ما يسرع إليه ابعه يف غريه بثمن مثله جاز أل

مث ابألاثث ألنه  الفساد ألن يف أتخريه هالكه مث ابحليوان ألنه حيتاج إىل العلف وخيشى عليه التلف



 خيشى تلفه وتناله اليد مث ابلعقار ألنه أبعد تلفاً وأتخريه أكثر لطالبيه فيزداد مثنه.
 

 ر بعد احلجر عليه بدين فهل يدخل صاحب الدين مع الغرماء؟السائل: وإذا أق
الشيخ: إذا ثبت يف ذمته دين قبل احلجر عليه فصاحب الدين يشارك الغرماء لكن بشرط أن تكون 

 ناك بينة على أن الدين ثبت يف ذمته قبل احلجر عليه.ه
  هلذا العمل؟السائل: لو كان لشخص دين على أحد فهل جيوز له أن يستأجره إن كان أهالً 

الشيخ: له أن يستأجره وإذا انتهى العمل قال مثاًل أجرتك مخسة آالف وأان أطلبك مخسة آالف 
يقوم بنفقته فإن مل يكن عنده ما يقوم بنفقته صار معسراً لكن بشرط أن يكون عند هذا املمْسَتأَجر ما 

 وجيب إنظاره.
 

 جل بعيد فهل كل اآلجال حتل عند الفلس؟السائل: لو كان عليه بعض الديون ولكن بعضها مؤجل أب
الشيخ: إذا كان بعض الديون مؤجل وبعضها غري مؤجل أو بعضها مؤجل أبجل بعيد فهذه ذكروا أنه 

 بقى يف ذمته حىت ييسر هللا عليه.ال حيل املؤجل وي
ينه قبل القارئ: ومن وجد من الغرماء عني ماله فهو أحق هبا ومن اكرتى من املفلس دارا أو ظهرًا بع

 احلجر عليه فهو أحق به.
الشيخ: قوله )من وجد من الغرماء عني ماله فهو أحق هبا( عني ماله أي أبن يكون ابعه ابألمس 

ليوم والسيارة مازالت معه والبيع ابألمس صحيح فهذا الذي وجد عني ماله سيارة مثاًل وحجر عليه ا
ن وجد عني ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق مقدم على الغرماء لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )م

 به(.
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القارئ: ومن اكرتى من املفلس دارا أو ظهرًا بعينه قبل احلجر عليه فهو أحق به ألنه استحق عينه 
لذمة فهو أسوة الغرماء ألن دينه قبل إفالسه فأشبه ما لو اشرتى منه عبدا وإن اكرتى منه ظهراً يف ا

الغرماء وإن كان يف املتاع رهن أو جاٍن قدم املرهتن واجملين عليه بثمنه ألن املرهتن يف الذمة أشبه سائر 
مل يرض مبجرد الذمة خبالف سائر الغرماء وحق اجملين عليه يقدم على حق املرهتن فعلى غريه أوىل وإن 

ري  يف حبقهما فال شيء للمجين عليه ألنه ال حق له يف غفضل منه فضل رده على الرتكة وإن مل



اجلاين ويضرب املرهتن مع الغرماء بباقي دينه ألن حقه متعلق ابلذمة مع تعلقه ابلعني وإن بيع له متاع 
فهلك مثنه واستحق املبيع رجع املشرتي بثمنه وهل يقدم على الغرماء فيه وجهان أحدمها يقدم ألن 

قاق فيقل مثنه فقدم به  نه لو مل يقدم جتنب الناس شراء ماله خوفاً من االستحيف تقدُيه مصلحة فإ
كأجرة املنادي والثاين ال يقدم ألنه حق لزمه بغري رضى صاحبه أشبه أرش جنايته مث يقسم ما أجتمع 

 من ماله بني الغرماء على قدر ديوهنم.
وجود نصف الدين أعطي كل واحد الشيخ: إذا ضاق املال فإنه ينسب املوجود للدين فإذا كان امل

الدين عشرة آالف واملوجود مخسة يعطى كل واحد نصف دينه َقلَّ أو كثر  نصف دينه فإذا قدران أن
 فمن له ألف يعطى مخسمائة ومن له رايالن يعطى رايالً.

القارئ: فإن ظهر غرمي بعد القسمة نقضت وشاركهم ألنه غرمي لو كان حاضرًا لشاركهم فإذا ظهر 
 أكرى داره عاما وقبض ذلك قامسهم كما لو ظهر للميت غرمي بعد قسم ماله وإن بعد
 

أجرهتا فقسمت مث أهندمت الدار رجع املكرتي على املفلس أبجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموه 
 ألنه دين وجب بسبب قبل احلجر فشارك به الغرماء كما لو اهندمت قبل القسمة.

 
 فصل
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وى أبو هريرة أن النيب صلى هللا القارئ: احلكم الرابع أن ما وجد عني ماله عنده فهو أحق هبا ملا ر 
به( متفق عليه وله اخليار بني  عليه وسلم قال )من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق

أخذه أو تركه وله أسوة الغرماء سواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر ألن اإلعسار ثبت 
 للفسخ فال يوجبه كالعيب.

جد عني ماله فإن قيمة عني ماله إما أن تكون أكثر أو أقل أو مساوية فإذا  الشيخ: ابلنسبة ملن و 
ابعها أبلف واآلن تساوي مخسمائة وقال أريد أن أخذها خبمسمائة واضرب كانت أقل مثل أن يكون 

مع الغرماء مبا بقي فليس له ذلك بل يقال له إما أن أتخذها وال شيء لك وإما أن تضم إىل بقية 
نت أكثر وأراد أن أيخذها فله ذلك أبن يكون ابعها خبمسة واآلن تساوي عشرة فله املال وإذا كا

كون فيه إضرار على الغرماء فلو قال الغرماء هلذا الرجل الذي وجد عني ماله ذلك مع أنه سوف ي



حنن ندفع لك الثمن الذي بعتها به ودعاه ندخلها مع املال حىت يكثر فالظاهر أن هلم ذلك وأن معىن 
 النيب صلى هللا عليه وسلم )فهو أحق به( يعين عند التزاحم وضيق املال أما إذا مل يكن تزاحم والقول 

 ضيق مال وقيل للرجل نسلمك ما بعت به فالظاهر أنه ليس له احلق يف أن أيخذ السلعة.
 القارئ: وال يفتقر إىل حاكم للخرب وألنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إىل حاكم كفسخ النكاح

ابلعتق حتت العبد وفيه وجهان أحدمها أن اخليار على الرتاخي ألنه رجوع ال يسقط إىل عوض فكان 
لى الرتاخي كالرجوع يف اهلبة والثاين هو على الفور اختاره القاضي ألن يف أتخريه إضرار ابلغرماء ع

 لتأخري حقوقهم وألنه خيار يثبت يف البيع لنقص يف العوض أشبه الرد ابلعيب.

(4/496) 

 

الشيخ: الرد ابلعيب سبق أن الصواب فيه أنه على الرتاخي لكنه يمْضَربم له أجٌل حبيث ال يضر 
مع الغرماء؟ فقال  ابلغرماء فيقال له أنت اآلن أحق بسلعتك ولكن هل تريد السلعة أو تضرب

م أو يومان إما أمهلوين وكلما قالوا له يف ذلك قال أمهلوين فهنا يقال له ال ُيكن بل يقال له لك يو 
 أن ختتار هذا أو هذا.

القارئ: فإن حكم حاكم بسقوط اخليار فقال أمحد رضي هللا عنه ينقض حكمه ألنه خيالف صريح 
 السنة وحيتمل أن ال ينقض ألنه خمتلف فيه.

 
الشيخ: االحتمال الثاين أصح وذلك إذا كان الذي نقضه عنده علم ونعلم أنه فعل ذلك اجتهادًا أما 

نَّا ال نعلم أو اهتمنا هذا القاضي أنه أراد احملاابة للغرماء فال شك أنه ال ُيكن أن يسقط اخليار إذا كم 
نقل هذا االحتمال إىل  وهذا املثال ذكروه يف ابب القضاء أن القاضي ال ينقض حكمه يف هذا ولو

 هناك ألنه قد يغيب عن ذهن اإلنسان ما ذكره املوفق هنا.
ء لصاحب السلعة مثنها ليرتكها مل يلزمه قبوله للخرب وألنه تربع بدفع احلق من القارئ: ولو بذل الغرما

 غري من هو عليه فلم جيرب املستحق على قبوله كما لو أعسر بنفقة زوجته فبذهلا غريه.
هذا فيه نظر ألنه كونه أيىب ال شك أن فيه إضرار على الغرماء وكذلك الزوجة إذا أعسرت  الشيخ:

قام بعض احملسنني وقال أان أعطيك النفقة فليس هلا الفسخ ألهنا أصبح اآلن ليس زوجها بنفقتها و 
لى هذا عليها ضرر فإن قالت فيه املنة قلنا املنة ليست عليكِّ يف هذه احلال بل املنة على الزوج وع

 فيكون املقيس واملقيس عليه كالمها فيه نظر.



(4/497) 

 

لعموم اخلرب ولو أصدق امرأة ماال وأفلست قبل دخوله  القارئ: وسواء ملكها املفلس ببيع أو قرض
فأفلس قبل مضي شيء من  هبا مث ارتدت أو طلقها ووجد عني ماله فهو أحق هبا ولو أستأجر شيئاً 

املدة فللمؤجر الرجوع فيه ألنه وجد عني ماله وإن كان بعد مضي املدة فهو غرمي ابألجرة وإن كان 
املدة كاملبيع ومضي بعضها كتلف بعضه وقال القاضي له الفسخ بعد مضي شيء منها فهو غرمي ألن 

 فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته أبجرة مثله.
 

 فصل
ال ُيلك الرجوع إال بشروط مخسة أحدها أن جيدها ساملة فإن تلف بعضها أو ابعه املفلس القارئ: و 

اعه بعينه فهو أحق به( والذي أو وهبه أو وقفه فله أسوة الغرماء لقوله عليه السالم )من أدرك مت
ما تلف بعضه مل توجد عينه فإن كان املبيع عبدين أو ثوبني فتلف أحدمها أو بعضه ففي السامل منه

روايتان أحدمها له الرجوع فيه بقسطه ألنه وجده بعينه والثانية ال يرجع ألنه مل جيد املبيع بعينه أشبه 
تلفت مثرهتا فله أسوة الغرماء ألهنما كالعني الواحدة إال العني الواحدة وإن كان املبيع شجرة مثمرة ف

ني ألن الثمرة ال تتبع األصل فهي  أن تكون الثمرة مؤبرة حني البيع فاشرتطها املبتاع فهما كالعين
كالولد املنفصل وإن نقص املبيع صفة مثل أن همزَِّل أو نسي صناعة أو كرب أو كان ثوابً فخلق مل ُينع 

لصفة ال خيرجه عن كونه عني املال فيتخري بني أخذه انقصا أو يكون أسوة الغرماء الرجوع ألن فقد ا
 بكل الثمن وإن فقئت عينه فهو كتلف

 
وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فكذلك يف قول أيب بكر ألنه نقص جزء ينقص قيمته بعضه 

صفة فهو كاهلزال مث إن  فأشبه ما لو فقئت عينه وقال القاضي قياس املذهب أن له الرجوع ألنه فقد 
كان ال أرش له لكونه حصل بفعل هللا تعاىل أو فعل املفلس فال شيء للبائع مع الرجوع وإن كان له 

ش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء حبصة ما نقص من مثنه فينظر ما نقص من قيمته فريجع أر 
 ش للمفلس على اجلاين.بقسطه من الثمن ألنه مضمون على املشرتي للبائع ابلثمن واألر 
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السائل: ذكرمت ابرك هللا فيكم أن حديث )من وجد متاعه بعينه ... اخل( املراد به عند التزاحم فما 
 املراد بقولنا عند التزاحم؟

حبيث يتنازع الغرماء مع صاحب السلعة فهو يقول هذا عني مايل  الشيخ: املراد تزاحم الدين والقيمة
زاد أو نقص وهم يقولون له نعطيك الثمن ويدخل يف املال واملؤلف يرى أن القول أريد أخذه سواء 

قول صاحب السلعة لظاهر اخلرب وحنن نرى أن صاحب السلعة ليس له حق وتوجيهنا للحديث أن 
مل يكن فيه ضرر فإن كان فيه ضرر على املفلس وعلى الغرماء فال  الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا

د احلديث بقوله صلى هللا عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار( فما دام أن صاحب السلعة ُيكن ذلك فيقي
 مثاًل قد ابعها مبائة رايل وهي اآلن تساوي مئتني فال يضره شيء إذا دفعوا له مائة.

 
 فصل

يتاً فخلطه بزيت آخر أو لتَّ به سويقاً أو صبغاً فصبغ به ثواب أو مسامري القارئ: فإن كان املبيع ز 
ر هبا ابابً أو حجرًا فبىن به أو لوحاً فجعله يف سفينة أو سقف أو حنو ذلك مل يكن له الرجوع فسم

ألنه ال يقدر على أخذ عني ماله يف بعض الصور وال يقدر يف بعضها إال إبتالف مال املفلس وال يزال 
 رر ابلضرر.الض

 املشرتي. الشيخ: كالم املؤلف هنا هو يف رجوع البائع بعني ماله إذا حجر على
القارئ: وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقاً فخبزه أو زيتاً فعمله صابوانً أو غزاًل فنسجه أو 

حنوه مما يزيل أمسه  ثوابً فجعله قميصا أو حباً فصار زرعاً أو بيضاً فصار فرخاً أو نوًى فنبت شجرًا أو
 فال رجوع له ألنه مل جيد متاعه بعينه لتغري امسه وصفته.

الشيخ: وهذه هي احلكمة من كون الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )متاعه بعينه( معناه أنه ما 
 تغري بزايدة وال نقص وال تغيري.

 
 فصل
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القارئ: وإن اشرتى ثوابً فصبغه أو قصره أو سويقاً فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما ألن عني 
ما مبا زاد عن قيمتهما ألن ما أمسها وال صفتها ويصري املفلس شريكهماهلما قائمة مشاهدة مل يتغري 



حصل من زايدة القيمة ابلصبغ وغريه فهي للمفلس ألهنا حصلت بفعله يف ملكه وإن نقص الثوب مل 
ُينع الرجوع ألنه نقص صفة فهو كاهلزال وإن مل يزد ابلقصارة سقط حكمها لعدم أثرها يف الزايدة وإن 

ا ذكران ويكون الزرع مبقى إىل احلصاد بغري أجرة رعها مث أفلس فللبائع الرجوع فيها ملاشرتى أرضاً فز 
ألن العوض يف مقابلة األرض ال يف مقابلة املنفعة فإذا فسخ عادت إليه الرقبة دون املنفعة املستثناة 

 شرعاً كما لو ابعه أمة فزوجها مث رجع فيها دون منفعة بضعها.
 

 فصل
شيئا فإن قبض بعضه فال رجوع له ملا روى  اين أن ال يكون البائع قبض من مثنهاالقارئ: الشرط الث

أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )أُيا رجل ابع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد 
أفلس ومل يكن قبض من مثنها شيئاً فهي له وإن كان قد قبض من مثنها شيئاً فهو أسوة الغرماء( رواه 

 عيض الصفقة على املفلس فلم جيز كما لو يقبض شيئا.أبو داود وألن يف الرجوع ابلباقي تب
 

 فصل
القارئ: الشرط الثالث أن ال يتعلق هبا حق غري املفلس فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غريه مل يرجع 

رش جانية ألنه تعلق هبا حق غريه أشبه ما لو أعتقها وإن رهنها سقط الرجوع لذلك وإن تعلق هبا أ
حق املرهتن فهو أوىل ابملنع ويتوجه أن ال ُينع ألنه ال ُينع تصرف سقط الرجوع ألنه يقدم على 

املشرتي خبالف الرهن فعلى هذا إن شاء رجع فيها انقصة بعيب اجلناية وإن شاء فله أسوة الغرماء 
نع الرجوع يف بعضها فإن كان دين الرهن أو أرش اجلناية بقدر بعضه منع الرجوع يف اجلميع ألنه م

 كبيع بعضها وقال القاضي يرجع يف ابقيها بقسطه ألنه  فمنعه يف مجيعها
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ال مانع فيه وإن كان املبيع شقصاً مشفوعاً ففيه وجهان أحدمها للبائع الرجوع أختاره ابن حامد للخرب 
 البائع. م شركة غريوألنه إذا رجع فيه عاد الشقص إليه فزال الضرر عن الشفيع لعد

 
القارئ: والثاين الشفيع أحق ألن حقه آكد بدليل أنه ينتزع الشقص من املشرتي وممن نقله إليه 

املشرتي خبالف البائع وإن ابعه املفلس أو وهبه مث عاد إليه ففيه وجهان أحدمها له الرجوع للخرب 



ع ألن هذا امللك مل ينتقل إليه اين ال يرجوألنه وجد عني ماله خالياً عن حق غريه أشبه إذا مل يبعه والث
 منه فلم ُيلك فسخه.

الشيخ: الظاهر أن الثاين أصح ألنه ملا ابعه أواًل سقط حق صاحب العني فإذا عاد فاشرتاه فهذا 
 ملك متجدد.

القارئ: وإن كان املبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع ألنه متلك للصيد فلم جيز مع 
 كشرائه.  اإلحرام

 
الشيخ: هذا فيه شيء ألنه يقال هذا ليس متلكاً جديداً ولكنه يشبه الفسخ فلو قيل أبن له أن يعود 

لكنه ال يدخل ملكه مبعىن أنه ُينع من اليد املشاهدة لكان له وجه فنقول ارجع واعطه من ليس 
 مبحرم واجعله وديعة عنده.

 
 فصل

ائع أسوة الغرماء ملا روى أبو هريرة أن النيب ن مات فالبالقارئ: الشرط الرابع كون املفلس حياً فإ
صلى هللا عليه وسلم قال )فإن مات فصاحب املتاع أسوة الغرماء( رواه أبو داود ويف لفظ )أُيا امرئ 
مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من مثنه شيئاً أو مل يقتض فهو أسوة الغرماء( رواه ابن ماجه وألن 

 الرجوع فيه كما لو ابعه.فلس فسقط امللك انتقل عن امل
 

 فصل
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القارئ: الشرط اخلامس أن ال يزيد زايدة متصلة كالسمن والكرب وتعلم صنعة فإن وجد ذلك منع 
ع يف الصداق للطالق الرجوع ذكره اخلرقي ألنه فسخ بسبب حادث فمنعته الزايدة املتصلة كالرجو 

وألنه فسخ فلم متنعه الزايدة كالرد ابلعيب  قبل الدخول وعن أمحد رضي هللا عنه له الرجوع للخرب
فأما الزايدة املنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فال ُينع الرجوع ألنه ُيكن الرجوع يف العني 

املنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب أو دوهنا والزايدة للمفلس يف ظاهر املذهب ألهنا مناء ملكه 
ل النيب صلى هللا عليه وسلم )اخلراج ابلضمان( رواه أبو داود يدل رجعت إىل الزوج ابلطالق وألن قو 



على أن النماء للمشرتي لكون الضمان عليه وقال أبو بكر هي للبائع قياساً على املتصلة والفرق 
 نفصلة.ظاهر ألن املتصلة تتبع يف الفسوخ دون امل

 
 فصل

يتبع أمه يف العقود والفسوخ وال ُيكن القارئ: فإن ابعها حائاًل فحملت فاحلمل زايدة متصلة ألنه 
الرجوع فيها دونه فهو كالسمن وحيتمل أن يرجع فيها دون ولدها يرتبص به حىت تضع ألنه جزء 

 جوع يفالنفصاله غاية فأشبه الثمرة وإن أفلس بعد وضعها فهو زايدة منفصلة له الر 
 

 بني دفع قيمة الولد ليملكهما وبني األم دون الولد إال أن تكون أمة فال جيوز التفريق بينهما وخيري
بيعهما معاً فيكون له من الثمن ما خيص األم وإن ابعها حامالً فلم تزد قيمتها فله الرجوع وإن زادت 

على الروايتني فيما إذا كان  القيمة لكرب احلمل أو وضعه فهي زايدة متصلة وإن زاد أحدمها خرج
له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل احلمل ال حكم املبيع عينني فتلفت إحدامها وقال القاضي 
 له جعل حكمها حكم املبيعة حائاًل سواء.

الشيخ: ال شك أن احلامل ختتلف عن احلائل وأن احلمل قد وقع العقد عليه ألنه وإن كان متصاًل 
 صل خبالف بقية األعضاء كاليد والرجل.فهو يف حكم املنف

 
 فصل

(5/2) 

 

اًل حائاًل فأطلعت مث أفلس املشرتي قبل أتبريها فالطلع زايدة متصلة ألهنا تتبع يف القارئ: فإن ابع خن
فراده ابلبيع خبالف السمن وإن البيع وقال ابن حامد حكمها حكم املنفصل ألنه ُيكن فصله وأ

أفلس بعد أتبريها فهي زايدة منفصلة تكون للمفلس مرتوكة إىل اجلذاذ كما ولو اشرتى النخل وكذلك 
كم يف سائر الشجر ويف األرض ينبت فيها الزرع فإن اتفق املفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه احل

من طلب القطع ألنه أقل غررًا وألن الطالب فلهم ذلك وإن اختلفوا وله قيمٌة مقطوعاً قدم قول 
بل إقراره للقطع إما غرمي يطلب حقه أو مفلس يطلب تربئة ذمته فإن أقر املفلس للبائع ابلطلع مل يق

ألنه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل كإقراره بغرمي آخر وعلى الغرماء اليمني أهنم ال يعلمون برجوع 



بت يف جنبتهم ابتداء وإن أقر الغرماء مل يقبل ألن امللك للمفلس البائع قبل التأبري ألن اليمني تث
هلم فيه وله ختصيص بعضهم به  وحيلف املفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دوهنم إلقرارهم أنه ال حق

وقسمته بينهم فمن أابه قيل له إما أن أتخذه أو تربئه ألنه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له 
و أدى املكاتب جنومه فأدعى سيده حترُيه فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إىل فلزمهم قبوله كما ل

مهم رده ألهنم إمنا اعرتفوا له ابلعني ال ابلثمن وإن شهد البائع إلقرارهم له هبا وإن قبضوا مثنها مل يلز 
 الغرماء للبائع ابلطلع وهم عدول قبلت شهادهتم ألهنم غري متهمني.

 بني املمَفلَّسِّ واملمفلِّس؟السائل: ما الفرق 
الشيخ: املمفلَّسِّ من حكم بتفليسه مبعىن أنه حكم عليه ابلتفليس ومنع من التصرف يف ماله واملمفلِّس 

 لفقري قبل أن حيكم عليه.ا
 

 السائل: رجوع البائع حبقه لو وجد عني ماله كمال هو هل يشرتط له إذن احلاكم؟
ن يكون بنظر احلاكم ألن احلاكم هو الذي سوف يوزع الشيخ: ال يشرتط لكن أصل احلجر البد أ

 املال.
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ه رهن عند امليت فهل يصبح السائل: إذا مات إنسان وعليه دين وله غرماء وواحد من الغرماء ل
 الرهن له إذا جده بعينه أم أنه يشارك الغرماء؟

لرهن مبعىن أنه يباع الرهن ويستويف منه وقد يكون الرهن أكثر من دينه وقد الشيخ: ال له احلق يف ا
 يكون أقل فيختص هو ابلرهن حىت يقضي دينه.

 
 فصل

س فللبائع الرجوع يف األرض مث إن طلب املفلس القارئ: وإن اشرتى أرضاً فغرسها أو بىن فيها مث أفل
ما نقصها القلع وتسوية احلفر ألنه نقص والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم ضمان 

حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فأشبه املشرتي مع الشفيع وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته وُيلكه 
شفيع فإن أىب ذلك سقط الرجوع ألن فيه ضررًا على ألنه حصل لغريه يف ملكه حبق فملك ذلك كال

جر املبين عليه هذا قول ابن حامد وقال والقاضي املشرتي وألن عني ماله مشغولة مبلك غريه أشبه احل



حيتمل أن له الرجوع ألن شغل ملكه مبلك غريه ال ُينع الرجوع إذا كان أصال كالثوب إذا صبغ فإذا 
يع وأعطي كل واحد حقه وإن أىب بعضهم احتمل أن جيرب عليه ألنه رجع فاتفق اجلميع على البيع ب

ه بيع الثوب املصبوغ واحتمل أن ال جيرب صاحب األرض معىن ينفصل به أحدمها عن صاحبه أشب
 ويباع الشجر وحده ألنه ممكن خبالف الصبغ.

ى أن أيخذ الشيخ: الظاهر أن مثل هذا األوىل أن تباع من بني اجلميع أو جيرب صاحب األرض عل
باع وإذا الشجر بقيمته فإذا قال أان أريد أرضي، نقول نعم لكن البد أن أتخذ الشجر بقيمته وإال ت

بيعت نقول تقوم األرض خالية من الشجر والبناء وتقوم وفيها الشجر والبناء وما بني القيمتني فهو 
 نصيب املفلس والغرماء.

 
 فصل
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رسه مث أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص فإن القارئ: وإن اشرتى غَِّراساً فغ
لها وإن أرادوا قلعه فلهم ذلك وال أىب قلعه فبذل املفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كاليت قب

ضمان عليهم ألن املفلس اشرتاه مقلوعاً فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر وال إبقاءه يف أرضهم 
وإن زاد سقط الرجوع يف قول اخلرقي وعلى رواية امليموين حيتمل ذلك أيضا ألن  بغري استحقاق

ذه وحيتمل أن له الرجوع كما لو مسن العبد النماء فيه قد حصل من أرض املفلس فلم ُيلك البائع أخ
من طعامه وإن اشرتى من رجل أرضاً ومن آخر غرساً فغرسه فيها فلصاحب األرض الرجوع ويف 

لغرس التفصيل الذي ذكرانه فإن رجعا معاً فاحلكم فيهما كما لو كان الغرس يف صاحب األرض ا
 أرض املفلس.

اء رمحهم هللا يذكرون أشياء قد تكون اندرة الوقوع الشيخ: هذه مسائل اندرة الوقوع لكن الفقه
أييت  وبعضها قد يكون غري ممكن متريناً للطالب على القواعد اليت تذكر وهللا على كل شيء قدير قد

 زمن حيصل فيه مثل هذه األشياء.
 

 فصل
 القارئ: وإن أفلس وعليه دين مؤجل مل حيل.



ة قوله )دين مؤجل( واملعىن أنه إن أفلس فإنه ال الشيخ: قوله )مل حيل( هذه جواب ملن وليست صف
 حيل.
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ية واحدة وقال القارئ: ألن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه قال القاضي ال حيل روا
مباله فأسقط األجل كاملوت  أبو اخلطاب فيه رواية أخرى أنه حيل ألن الفلس معىن يوجب تعلق الدين

فإن قلنا ال حيل اختص أصحاب الديون احلالة مباله دونه ألنه ال يستحق استيفاء حقه قبل أجله وإن 
جتدد له دين جبناية املفلس عليه  حل دينه قبل القسمة شاركهم ملساواته إايهم يف استيفائه فأشبه من

ؤجل برهن خص به ألن حقه تعلق بعينه فإن وإن أدرك بعض املال شاركهم فيه لذلك فإن كان امل
وجد عني ماله فقال أمحد يكون موقفا إىل أن حيل فيختار الفسخ أو الرتك ألن حقه تعلق ابلعني فقدم 

له رجع فيها وإن مل يدركها وحل دينه قبل على غريه كاملرهتن فإن كان ماله سلما فأدرك عني ما
 س حقه إنالقسمة ضرب ابملسلم فيه وأخذ بقسطه من جن

 
كان يف املال وإال اشرتى به من جنس حقه ودفع إليه وال جيوز أن أيخذ غري ما أسلم فيه لقول النيب 

 ود.صلى هللا عليه وسلم من )أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه( رواه ابن ماجه وأبو دا
سلم آخر  الشيخ: سبق الكالم على هذا احلديث وأنه ضعيف وأنه إن صح فاملراد ال يصرفه إىل

فقوله )إىل غريه( يعين إىل سلم آخر ألنه إذا صرفه إىل سلم آخر لزم من ذلك أن يزيد فيكون هذا 
 من ابب الراب أضعاف مضاعفة.

 
 فصل

ن إحدامها ال حيل اختارها اخلرقي لقول النيب القارئ: فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتا
رثته( والتأجيل حق له فينتقل إىل ورثته ألنه ال حيل به ماله فال صلى هللا عليه وسلم )من ترك حقاً فلو 

 حيل ما عليه كاجملنون.
الشيخ: قوله )ماله( ابلفتح يعين الذي له وما اسم موصول واملعىن أنه لو كان للميت دين مؤجل فإنه 

 حيل بل يبقى على أجله للورثة فكذلك الذي عليه. ال
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القارئ: والثانية حيل ألن بقاءه ضرر على امليت لبقاء ذمته مرهتنة به وعلى الوارث ملنعه التصرف يف 
لروايتني يتعلق احلق ابلرتكة كتعلق األرش الرتكة وعلى الغرمي أتخري حقه ورمبا تلفت الرتكة وعلى كلتا ا

 ابجلاين.
لشيخ: هذه املسألة فيها روايتان واملثال إذا مات اإلنسان وعليه دين مؤجل فهل حيل أو ال حيل؟ ا

فيه روايتان واملذهب أنه ال حيل بشرط أن يوثق الورثة برهن حمرز أو كفيله مليء فإن مل يوثقوا حل 
ق للورثة إذ رة آالف رايل مؤجلة إىل سنة فنقول األجل ابقي ألنه حمثال ذلك رجل مات وعليه عش

أن الورثة وجب على مورثهم حق مؤجل فانتقل إليهم هبذه الصفة لكن بشرط أن يوثقوا لصاحب 
احلق إما برهن حمرز يكفي للدين وإما بكفيل مليء يعين شخص يضمن احلق إذا حل بشرط أن يكون 

هذا القول اله وبدنه وقوله وهذا هو املذهب وهو الصحيح ألن يف مليء أي قادرًا على الوفاء مب
حفظ حلقوق اجلميع فإذا قال الورثة لن أنيت برهن ولن أنيت بكفيل نقول إذًا حيل ويف هذه احلال إذا 

حل الدين فهل يسقط شيء من الدين أو حيل الدين كاماًل؟ نقول حيل الدين كاماًل إال إذا رضي 
رثة أبوا أن يقيموا كفيل إنسان تويف وعليه عشرة آالف رايل مؤجلة إىل سنة والو صاحب الدين مثاله 

مليء أو يوثقوا الدين برهن فماذا نقول؟ اجلواب حيل الدين وتسلم عشرة آالف اآلن من تركته لكن 
 هل نقول تسلم عشرة آالف كاملة أو نقول

 
ل بل حتل كاملة إال إذا وافق صاحب خيصم منها الفرق بني الذي حيل بعد سنة والذي حل اآلن؟ نقو 

 أنكم تعطوين الدين حااًل فأان أنزل لكم منه، فله ذلك.الدين وقال مادام 
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القارئ: وعلى كلتا الروايتني يتعلق احلق ابلرتكة كتعلق األرش ابجلاين وُينع الوارث التصرف فيها إال 
كان مؤجال فإنه قد يكونون أملياء   برضى الغرمي أو توثيق احلق بضمني مليء أو رهن يفي ابحلق إن

م إىل فوات احلق فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد يف اجلاين فيؤدي تصرفه
ويلزمهم أقل األمرين من قضاء الدين أو قيمة الرتكة ألنه ال يلزمهم أكثر من وفاء الدين وال أكثر من 

ها وإن تلفت الرتكة قبل التصرف فيها والتوثيق الرتكة وهلذا لو كانت ابقية مل يلزمهم أكثر من تسليم
 منها سقط احلق كما لو تلف اجلاين.



(5/8) 

 

الشيخ: يف كالم املؤلف رمحه هللا دليل على أن الورثة ال يلزمهم قضاء الدين إذا مل خيلف املدين تركة 
زِّرم َوازِّرٌَة وِّْزَر أمْخَرى( نعم لو كان امليت سقط حق الغرمي وال يلزم الورثة أن يسددوا عنه ألنه )َوال تَ 

وية كأبيه أو ابنه أو أخيه أو ما أشبه ذلك فهنا ينبغي أن يسددوا عنه من أمواهلم إذا كان قريباً قرابة ق
لديهم مال وأما الوجوب فال جيب فإن قيل وهل يوىف من الزكاة؟ فاجلواب ال، ال يوىف من الزكاة ألن 

نهم وإن كانوا قط واألموات إن كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أدائها أدى هللا عالزكاة لألحياء ف
أخذوها يريدون إتالفها فليسوا أهاًل للرمحة كما قال النيب عليه الصالة والسالم )من أخذها يريد 

اة إتالفها أتلفه هللا( ويدل هلذا أن بعض أهل العلم حكى إمجاع العلماء على أنه ال يقضى من الزك
هللا عليه وسلم تقدم إليه جنائز  ديٌن على ميت ألن الزكاة إمنا هي لألحياء وأيضاً كان النيب صلى

وعلى أصحاهبا ديون فكان ال يوفيها من الزكاة لكن ملا أفاء هللا عليه وكثرت الغنائم صار يوفيها عليه 
ألموات لبقي الغرماء األحياء الصالة والسالم ونقول أيضاً لو فتح هذا الباب يعين قضاء الديون عن ا

ن عن الدفاتر السابقة فإذا كان عليهم دين يقضوهنا من ال حيصل هلم شيء ألن الناس سوف ينقبو 
الزكوات فيبقى الغرماء من األحياء ال حيصل هلم شيء من الزكاة ونقول أيضاً إذا قضينا الدين عن 

لدين عن احلي حصل بذلك فائداتن األوىل امليت فإمنا حيصل بذلك براءة ذمته فقط لكن إذا قضينا ا
وجهه وسالمته من الذل أمام الغرماء فال ينبغي أن نعدل عن هذا إىل  قضاء دينه والثانية حفظ ماء

هذا لكن نعم لو فرض أنه ال يوجد غرماء أحياء فقد يتوجه القول إبخراجها يف دين األموات على ما 
 ابقية كما هي. يف ذلك من ثقٍل عندي على أن أصناف الزكاة
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كة أو منها جاز وإن أىب اجلميع ابع احلاكم من الرتكة ما القارئ: وإن قضى الورثة الدين من غري الرت 
مؤجل اختص أصحاب احلالَّة يقضي به الدين وإن مات املفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة لل

 ابلرتكة وإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئال يفضي إىل إسقاط دينه ابلكلية.
 ان على مورثهم دين؟السائل: هل ُينع الورثة من التصرف يف الرتكة إذا ك

 



يت الشيخ: ال ُينعون بل هلم التصرف يف عني الرتكة ألن الدين مل يتعلق بعني الرتكة بل هو يف ذمة امل
 أما ما تعلق بعني الرتكة كاملرهون فإهنم ليس هلم التصرف فيه.

من  السائل: إذا اتفق شخص ما مع بنك من البنوك على أن يشرتي البنك قطعة أرض مث هو يشرتيها
 البنك بقيمة أعلى مما اشرتاها به البنك فهل هذه املعاملة جائزة؟

واثنياً هو حيلة على الراب فبدالً من أن يقول أان أقرضك الشيخ: هذا ال جيوز أواًل ألنه بيع ملا ال ُيلك 
قيمتها وهي اآلن تساوي أربعني ألفاً قال أعطيك أربعني ألف وتوفيها يل بعد سنة بستني ألف فهذه 
حيلة لكن لو كانت األراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشرتي هذه األرض 

إنه لو شاء لردها فنقول هذه مغالطة يف الواقع ألن هذا الذي جاء  ستني ألف مؤجلة فال أبس وقوهلم
ركها فإن وعني األرض وقال اشرتها يل وبعها عليَّ مؤجلة مقسطة ال ُيكن أن يدعها مث لو فرض أنه ت

التجار سوف حيرتز من معاملته مرة أخرى ولذلك يذكر يل أن الذين يستعملون هذه الطريقة مث حيصل 
 ما مت االتفاق عليه فإهنم يضعونه يف القائمة السوداء مبعىن أهنم ال يعاملوه بعد هذا.منهم تراجع عن 

من طوابق متعددة مث يبيع هذه السائل: بعض التجار يشرتي أرضاً ويقول إنه سوف يبين عمارة مؤلفة 
 الطوابق اليت مل تنَب بعد وجيمع أموال من املشرتين فهل هذه املعاملة جائزة؟

 ال جيوز هذا ألنه ابع شيئاً جمهواًل فهو شيء مفروض يف الذهن.الشيخ: هذا 
 السائل: حىت لو ذكر املواصفات لكل طابق وما حيتويه من الشقق والغرف؟
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املواصفات مهما كانت وهلذا قال العلماء يف كتاب البيع يشرتط أن يكون معلوماً برؤية  الشيخ: حىت
لصفة البد من رؤيتها وهلذا لو أييت أو صفة يف غري الدار وحنوها وقالوا إن الدار ال ُيكن أن تباع اب

 إنسان من أشد الناس وصفاً ويصف لك بيت فيه حجر وغرف وساحات وما أشبه ذلك ما ُيكن أن
 تتصوره كما لو شاهدته.

 السائل: حىت لو أراه شيئاً قريباً من مثل ما سيباع عليه؟
صل يف هذا تالعب وذلك أن الشيخ: أبدًا ال يصح وهذا بيع األمنوذج وفيه خالف مث نقول إنه قد ح

اآلن  أانس مجعوا أموااًل كثرية على هذا األساس وتالعبوا ابلناس وإىل اآلن ما بدؤوا ابلتنفيذ والناس
ضاجني منهم يقولون لعبوا بنا قالوا سننشئ عمارات يف هذه األرض ومل يفعلوا شيئاً وأخذوا أموال 

 ع.الناس وهللا أعلم هل ترجع هذه األموال أو ال ترج



 
 فصل

القارئ: وإذا حجر على املفلس وهو ذو كسب يفي مبؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته فذلك يف كسبه ألن 
ال حاجة إىل إخراجه فيه وإن مل يف كسبه مبؤنته كملناها من ماله وإن مل يكن ذا  ماله ال خيرج فيما 

ل النيب صلى هللا عليه كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله ابملعروف يف مدة احلجر لقو 
وسلم )ابدأ بنفسك مث مبن تعوله( وفيمن يعوله من تكون نفقته ديناً كالزوجة وإذا قدم نفقة نفسه 

ى نفقة الزوجة وجب تقدُيها على سائر الديون وألن جتهيز امليت يقدم على دينه اتفاقاً فنفقة احلي عل
 أوىل ألن حرمته آكد من حرمة امليت.
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الشيخ: قوله )يقدم على دينه اتفاقاً( الظاهر أن قصده عند احلنابلة ألن بعض أهل العلم يقول إن 
يريد بكلمة )اتفاقاً( أي يف  على مؤنة التجهيز لكن لعل املؤلفالدين املتعلق بعني الرتكة مقدم 

مذهب احلنابلة، وهذا الفصل واضح ومنثل له فنقول إذا حجر على اإلنسان فإنه ُينع من التصرف 
يف ماله مث إن كان له كسب يفي بنفقته ونفقة عياله فهذا هو املطلوب ويبقى ماله للغرماء وإن مل يكن 

يقوم مبؤنته ومؤنة عياله واستدل املؤلف  طى من ماله الذي حجر عليه فيه ماله كسب وجب أن يمع
هلذا بقوله صلى هللا عليه وسلم )ابدأ بنفسك مث مبن تعول( واستدل أيضاً بتعليل وهو أن نفقة الزوجة 
دين تكون دين على الزوج إذا كان، واستدل أيضاً بتعليل وهو أن نفقة الزوجة تكون دين على الزوج 

فق عليها لزمه دين لزوجته فترتاكم الديون عليه فتقدم وذكر أيضاً ا كان معسرًا فلو قلنا أنه ال ينإذ
جتهيز امليت يقدم على دينه اتفقاً ومراده بذلك الدين املرسل أما الدين الذي فيه رهن أو ما أشبه 

بني فقهاء احلنابلة ويف قوله ذلك ففيه خالف أو يقال قوله )اتفاقاً( إذا أردان أن نعمم فاملراد اتفاقاً 
فقة احلي األوىل ألن حرمته آكد من حرمة امليت( دليل على أن قضاء دين امليت من الزكاة ال )فن

جيوز ألننا لو فتحنا الباب النسد ابب قضاء الدين عن األحياء ولو قلنا إنه جيوز أن يقضى دين 
ضوهنا من ُية وديون آابئهم وأجدادهم مث يقامليت من الزكاة لكان الناس اآلن يراجعون دفاترهم القد

زكواهتم ويبقى األحياء بغري قضاء وقد ذكران هذا سابقاً وقولنا فيه ثالثة أو أربعة أوجه تدل على أن 
ذلك ال جيوز أي قضاء دين امليت من الزكاة أما التربع فال أبس أن يتربع أحد ليقضي دين امليت 



 عنه.
 ه ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم.مؤنته من أقاربه ألهنم جروا جمراالقارئ: ويقدم نفقة من تلزمه 

(5/12) 

 

الشيخ: قوله رمحه هللا )ألهنم جروا جمراه ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم( فيه نظر ألنه ال يعتق عليه 
عمه لو  خيه وأمه وأبيه وابنه وبنته لكن ابنابمللك إال َمَن كان مِّْن حمارمه ال من أقاربه كعمه وخاله وأ

 ملكه مل
 

يعتق عليه ألنه لو قدر أنه امرأة جلاز له أن يتزوجها واملهم أن الذين يعتقون ابمللك هم احملارم ال من 
 تلزمه نفقتهم.

القارئ: وكذلك نفقة زوجته ألهنا آكد من نفقة أقاربه وجتب كسوهتم أيضاً ألن ذلك مما البد منه 
يكتسي مثلهم فإن كانت هلم ثياب هي أرفع من كسوة  ن ذلك من أدىن ما ينفق على مثلهم أوويكو 

 مثلهم بيعت واشرتى هلم كسوة مثلهم ورد الفضل على الغرماء.
الشيخ: وكذلك نقول لو كان عنده مثاًل سيارة حيتاجها للركوب ويغين عنها ما دوهنا فإنه تباع هذه 

البيت لو فرض أن له بيت الزائد يضاف إىل حق الغرماء وكذلك  السيارة ويشرتى له أبقل ويكون
يسكنه يساوي مثالً مليون وُيكن أن يسكن يف بيت يساوي مخسمائة ألف فإنه يباع البيت الذي 

 يساوي مليون ويشرتى له بيت خبمسمائة ألف ويوفر مخسمائة ألف للغرماء.

(5/13) 

 

ثة أثواب كغريه القارئ: وإن مات منهم ميت كفن من ماله ألنه جيري جمرى كسوة احلي ويكفن يف ثال
اره اليت ال غناء له عن وحيتمل أن يكفن يف ثوب واحد ألن الزائد فضل يستغىن عنه وال تباع د

سكناها ألنه مما البد منه أشبه الكسوة فإن كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن 
ن ألن ذلك مماال البد وإال بيعت كلها واشرتي له مسكن مثله وإن مل يكن له مسكن أستؤجر له مسك

ن خدمته وإن كان مسكنه وخادمه منه ورد الفضل على الغرماء وال يباع خادمه الذي ال يستغين ع
وثيابه أعيان أموال الناس أفلس هبا ووجدوها فلهم أخذها للخرب وألن حقوقهم تعلقت ابلعني فكانت 



ما اشرتامها به وأفلس بذلك أقوى من غريها وحيتمل أن من مل يكن له مسكن وال خادم فاستدان 
قيتهما له إضرار هبم وفتح ابب احليلة الدين أن يباع مسكنه وخادمه ألهنما أبموال الغرماء فتب

 للمفاليس يف استدانة ما يشرتون به ذلك فيبقى هلم.
الشيخ: هذا االحتمال ضعيف ألن حق الغرمي يف هذه احلال ال يتعلق بعني اخلادم أو املسكن لكن لو 

 ا أنه متحيل فلنا أن نبيعه قطعاً حليلته أما إذا مل نعلم فاألصل أن ماله حمرتم.علمن
 

 فصل
َم ماله بني غرمائه ففيه وجهان أحدمها يزول احلجر عنه ألن املعىن الذي حجر عليه  القارئ: وإذا قمسِّ

اكم له ألنه من أجله حفظ املال وقد زال ذلك فيزول احلجر لزوال سببه والثاين ال يزول إال بفك احل
 هحجر ثبت ابحلاكم فال يزول إال به كاحلجر على السفيه وإذا فك احلجر عن

 
فلزمته ديون مث حجر عليه اثنيا شارك غرماء احلجر األول غرماء احلجر الثاين إال أن األولني يضربون 

 ببقية ديوهنم واآلخرون يضربون جبميع ديوهنم.

(5/14) 

 

 ابب احلجر
تَـلموا اْليَـَتاَمى القارئ: حيجر على اإل نسان حلق نفسه لثالثة أمور صغر وجنون وسفه لقول هللا تعاىل )َوابـْ

همْم رمْشدًا فَاْدفـَعموا إِّلَْيهِّْم َأْمَواهَلمْم( فدل على أنه ال تسلم إليهم َحىتَّ إَِّذا بـََلغموا النَِّّكاَح فَإِّْن  نـْ آَنْستمْم مِّ
  َأْمَواَلكممم(.قبل الرشد وقوله )َوال تـمْؤتموا السَُّفَهاءَ 

تَـلموا اْليَـَتاَمى( يعين اختربوهم أبن يعطوهم أشياء يسرية يبيعون ويشرتون حىت  الشيخ: قوله تعاىل )َوابـْ
ا أهنم أهل للتصرف أو ال وقوله )َحىتَّ إَِّذا بـََلغموا النَِّّكاَح( يعين البلوغ املعروف وقوله )فَإِّْن آَنْستمْم تعرفو 

همْم رمْشداً( يعين أ نـْ بصرمت منهم رشدًا )فَاْدفـَعموا إِّلَْيهِّْم َأْمَواهَلمْم( ألن احلجر زال عنهم وقوله تعاىل )َوال مِّ
كممم( مل يقل أمواهلم إشارة إىل أنه جيب أن يعترب اإلنسان مال السفيه الذي بيده  تـمْؤتموا السَُّفَهاَء َأْمَوالَ 

 أيضاً وال تؤتوها السفهاء.كماله يعين فكما حتافظون على أموالكم حافظوا على أمواهلم 
القارئ: وألن إطالقهم يف التصرف يفضي إىل ضياع أمواهلم وفيه ضرر عليهم ويتوىل األب مال 

ن ألهنا والية على الصغري فقدم فيها األب كوالية النكاح مث وصيه بعده ألنه انئبه فأشبه الصيب واجملنو 



ابة قد سقطت فثبتت للسلطان كوالية النكاح وال وكيله يف احلياة مث احلاكم ألن الوالية من جهة القر 
يله   تثبت لغريهم ألن املال حمل اخليانة ومن سواهم قاصر الشفقة غري مأمون على املال فلم

 كاألجنيب.
الشيخ: هذه املسألة فيها خالف يعين هل يلي هؤالء القصر سوى األب ووصيه كاألم مثالً هل تلي 

؟ فيه خالف والصحيح أن غري هؤالء يلي األموال إذا علم منه مال أيتامها الذين يف حجرها أو ال
 وصي نقول له اذهب األمانة وحسن التصرف ومجعاً بني القولني نقول للقريب الذي ليس أبب وال

 إىل احلاكم وأطلب منه الوالية فإذا واله اتفق القوالن يف توليه مال هذا القاصر.

(5/15) 

 

العدالة بال خالف ألن يف تفويضها إىل الفاسق تضييعاً ملاله فلم جيز   القارئ: ومن شرط ثبوت الوالية
 كتفويضها إىل السفيه.

هم ثالثة الصغري واجملنون والسفيه واملراد ابلسفيه هنا  الشيخ: إذًا الذين حيجر عليهم ملصلحتهم
لعاب النارية أو البالغ العاقل لكنه سفيه ال حيسن التصرف يف ماله إذا أعطيناه املال ذهب يفسده ابأل

ما أشبه ذلك وهذا وإن كان ابلغاً عاقاًل فإنه جيب احلجر عليه والويل إما األب أو وصيه أو احلاكم 
 ومل نقل وكيله

 
ألن وكيله يكون يف احلياة وال إشكال فيه والوصي يكون بعد املوت أبن يقول األب مثاًل وصي على 

 أوالدي فالن.
 

 فصل
ف يف ماله مبا ال حظ له فيه كالعتق واهلبة والتربعات واحملاابة لقول هللا القارئ: وليس لوليه التصر 

لَّ  يتِّ هَِّي َأْحَسن( وقوله عليه السالم )ال ضرر وال ضرار( من املسند تعاىل )َوال تـَْقَربموا َماَل اْلَيتِّيمِّ إِّالَّ ابِّ
 ويف هذه إضرار فال ُيلكه.

م أمحد قوله )احملاابة( هذا واضح أنه ال جيوز وقوله الشيخ: قوله )من املسند( يعين أنه رواه اإلما
يه ثواب والصدقة )العتق( أي أنه ال جيوز أن تعتق من مال الصيب فإذا قال قائل العتق فيه أجر وف

فيها أجر وثواب؟ قلنا لكن هذا ال جيوز من غري املالك واملالك اآلن ليس أهاًل لذلك وقوله عز وجل 



لَّيتِّ هَِّي َأْحَسن( يعين أحسن يف املال وقوله )ال ضرر وال ضرار( الفرق )َوال تـَْقَربموا َماَل ا ْلَيتِّيمِّ إِّالَّ ابِّ
َرار مقصود فيه الضَّ  رار ويرفع بينهما أن الضِّّ رر والضَّرر حاصل بال قصد فيجب رفع الضَّرر وحيرم الضِّّ

َراٌر وبغري قصد فهو  َضَرٌر. أيضاً لكن الفرق بينهما أن من أضر غريه بقصد فهو ضِّ
 السائل: احملجور عليه هل له أن يسقط دينه عن غريه؟

 الشيخ: ال ُيلك ذلك فكل التربعات له ال جتوز سواء دين أو عني.
 : والوصي هل ُيكن أن يكون من غري أقرابء امليت؟السائل

(5/16) 

 

أكثر من أقاربه  الشيخ: نعم ألن األب مثاًل قد جيد من هذا الرجل الذي ليس من أقاربه كفاية وأمانة
 أصلح.وال أظن أحدًا يريد أن يويل على أوالده إال من يرى أنه أنفع و 

 السائل: ما هو الضابط يف الذي تلزم نفقته على الشخص؟
الشيخ: الضابط هو القرآن الكرمي قال تعاىل )َوَعَلى اْلَوارِّثِّ مِّْثلم َذلَِّك( فكل من يرث شخصاً فعليه 

 و غىن املمنفِّقِّ وحاجة املمْنفقِّ عليه.نفقته لكن بشروط معروفة وه
هناك قريب له فقري ممن تلزمه نفقته لكن صاحب الزكاة ال السائل: إذا كان عند إنسان زكاة ماله و 

 يستطيع اإلنفاق على هذا القريب فهل له أن يعطيه من الزكاة؟
ان هذا القريب فرع له الشيخ: نعم إذا كان ال يستطيع اإلنفاق عليه فله أن يدفع إليه زكاته سواء ك

 أو أصل أو حاشية.
 

لقوله سبحانه )َوَمْن َكاَن َغنِّّياً فـَْلَيْستَـْعفِّْف( وإن كان فقريًا جاز  القارئ: وال أيكل من ماله إن كان غنيا
ْلَمْعرموف( وليس له إال أقل األمرين من أجرته أو قدر   كفايته لقول هللا تعاىل )َوَمْن َكاَن َفقِّرياً فـَْلَيْأكمْل ابِّ

 ألنه يستحقه ابلعمل واحلاجة معاً فلم ُيلك إال ما وجدا فيه.
ْلَمْعرموف( والفقهاء رمحهم هللا قالوا له األقل من   الشيخ: إذا كان فقريًا فقد قال هللا تعاىل )فـَْلَيْأكمْل ابِّ

ال مائة وإذا األجرة أو األكل فإذا قدران أن األجرة مائة رايل يف الشهر وأكله مائتني رايل فليس له إ
ه أن أيكل ولو زاد على أجرته قدران ابلعكس فليس له إال مائة رايل لكن ظاهر اآلية الكرُية أن ل

ْلَمْعرموف( لكنه ال يسرف يف األكل وهذا الظاهر هو األوىل والفرق بينه وبني األجري  لقوله )فـَْلَيْأكمْل ابِّ
وعنده عناية مبال السفيه فيستحق األكل  احملض إن هذا ليس أجريًا حمضاً بل هذا ويل عنده شفقة



نها لكن لو كانت األجرة أكثر فهنا يتفق ظاهر اآلية وما ابملعروف سواء زاد على األجرة أو نقص ع
 ذكره الفقهاء أنه ال يستحق الزائد على األكل ابملعروف.

(5/17) 

 

كان غريه ففيه روايتان   القارئ: مث إن كان أابً فال شيء عليه ألن له أن أيخذ من مال ولده وإن
 ه كاملضطر.إحدامها يضمن عوض ما أكله إذا أيسر ألنه استباحة للحاجة فلزمه عوض

الشيخ: هذه الرواية ضعيفة جدًا والقول أبنه إذا أيسر يرد ما أكله ضعيف ألن اآلية صرحية أنه أيكل 
 على وجه اإلابحة.

ألكل ومل يذكر عوضا وألنه أجيز له األكل حبق القارئ: والثانية ال شيء عليه ألن هللا تعاىل أمر اب
وإذا كان َخْلطم مال اليتيم مباله أرفق له مثل أن يكون  الوالية فلم يضمنه كرزق اإلمام من بيت املال

ألني يف اخلبز وأمكن يف األدم َخَلَطهم وإن كان إفراده خريًا له أفرده لقول هللا تعاىل )َوَيْسأَلوَنَك َعنِّ 
َالِّطموهمْم فَإِّْخَوانمكمْم(. اْليَـَتاَمى  قمْل إِّْصالٌح هَلمْم َخرْيٌ َوإِّْن ختم

ألني يف اخلبز( كيف يكون ألني يف اخلبز؟ نقول نعم ألن اخلبز إذا أردفت بعضه  الشيخ: قوله )يكون
على بعض صار ليناً وقوله )وأمكن يف األدم( هذا فيما إذا خملَِّط اخلبز مجيعاً يف إيدام واحد فهو 

َالِّطموهمْم فَ  أمكن إِّْخَوانمكمْم( وإذا كانوا له وعلى كل حال نقول إن هللا يقول )قمْل إِّْصالٌح هَلمْم َخرْيٌ َوإِّْن ختم
 إخواانً لنا فإننا سوف جنتهد فيما هو َصالٌح هلم.

 
 فصل

اله وال القارئ: وله أن يتجر مباله ملا وري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من ويل يتيماً فليتجر مب
 يرتكه حىت أتكله الصدقة( رواه الرتمذي وألنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من رحبه كما

 
يفعل البالغ يف ماله وال يتجر إال يف املواضع اآلمنة لئال يغرر مباله والربح كله لليتيم ألن املضارب إمنا 

 جاز.يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه فإن أعطاه ملن يضارب له به 

(5/18) 

 



الشيخ: له أن يتجر مبال اليتيم لكن هذا واجب أو مباح؟ نقول األصل أنه مباح وأما الوجوب فقد 
يقول قائل إنه إذا رأى املصلحة يف االجتار به وجب عليه وقد يقول قائل إنه ال جيب ألن االجتار 

ول إنه ال ُينع عليه أشياء فنقعمل قد يكون شاقاً وقد حيلق اإلنسان هم هل يربح أو ال يربح ويرتتب 
من االجتار به، مث نقول الربح ملن يكون؟ اجلواب هو لليتيم فلو قال أان أجتر به وأخذ نصف الربح  

كما لو كنت مضارابً فاجلواب ال، ال جيوز ألنه ويل لكن لو أعطاه غريه ممضاربة فال أبس إذا رأى يف 
 هذا مصلحة.

ن جده أن عمر بن اخلطاب أعطاه مال يتيم روى عن أبيه ع القارئ: ألن العالء بن عبد الرمحن
مضاربة وألن ذلك يفعله اإلنسان يف مال نفسه طلباً للحظ وللمضارب من الربح ما وافقه الويل عليه 

 ألن الويل انئبه فيما فيه مصلحته وهذا من مصلحته فجاز كفعله له يف ماله.
 

 فصل
نه الفضل ويبقى األصل فهو أحظ من حلظ فيه حيصل مالقارئ: وجيوز أن يشرتي له العقار ألن ا

التجارة وأقل َغَرراً وله أن يبنيه ألنه يف معىن الشراء قال أصحابنا ويبنيه ابآلجر والطني ليسلم اآلجر 
عند إهندامه والصحيح أنه يبنيه مبا جرت عادة أهل بلده ألنه أحظ وأقل ضررًا وال جيوز حتمل ضرر 

 ه ال ينهدم إال بعد زوال ملكه عنه.دم والظاهر أنعاجل لتوهم نفع عند اهل
الشيخ: هذه مالحظة عجيبة ألهنم قالوا )يبينه ابآلجر والطني ليسلم اآلجر عند إهندامه( أي أنه نقض 

َ اآلجر لكن ما قاله املوفق هو الصحيح أنه يبنيه مبا جرت به العادة سواء ابآلجر  فيما بعد سلم َلنبِّ
 آلجر بل يبنون ابملسلح من حديد وصبات.ناس ال يبنون ابأو بغري ذلك واآلن ال

القارئ: وال جيوز بيع عقاره لغري حاجة ملا فيه من تفويت احلظ احلاصل به وجيوز للحاجة قال 
أصحابنا ال الجيوز إال حلاجة إىل نفقة أو قضاء دين أو غبطة لزايدة كثرية يف مثنه كالثلث فما فوقه 

  هلم من غري تقييد هبذين.ذا كان َنَظَراً واملنصوص أن للوصي بيعه إ
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الشيخ: وهذا املنصوص هو الصحيح فليس بالزم أننا ال نبيعه إال حلاجة أو لِّغِّْبطٍة كثرية قد يرى بيعه 
 .ليشرتي عقار آخر أحظ منه وإن مل يكن زائدًا على الثلث مثالً 

 



ن ال غلة له أو له غلة يسرية فيبيعه ويشرتي القارئ: وقد يكون احلظ يف بيعه لغري هذا لكونه يف مكا
 بثمنه ما يكثر عليه أو يكون له عقاران يمعمِّّرم أحدمها بثمن اآلخر فال وجه لتقييده هبذين.

 
 فصل

اف هالكه أو نقصانه ببقائه القارئ: وال جيوز أن يودع ماله إال حلاجة وال يقرضه إال حلظه مثل أن خي
قرضه إال ملليء أيمن جحده أو مطله وأيخذ ابلعوض رهناً استيثاقاً له فيقرضه ليستوفيه كاماًل وال ي

وإن مل أيخذ جاز يف ظاهر كالمه وإن أراد الويل السفر مل يكن له املسافرة مباله ألنه خياطر به لكنه 
 مون خبالف الوديعة.يقرضه أو يودعه أميناً والقرض أوىل ألنه مض
كون أحدمها أوثق من اآلخر القرض يكون آمن من أن الشيخ: على كل حال الوديعة القرض قد ي

تسرق أو تتلف ألنه يثبت يف ذمة املقرتض لكن فيه آفة أخرى وهي أن يفتقر أو ُياطل أو ما أشبه 
افتقر أو بقي غنياً هي ابقية ذلك وأما فهي الوديعة عرضة للتلف لكنها آمن من جهة أن املمودََع سواء 

صلح القرض أو اإليداع وأما وضعها يف البنوك وما أشبه ذلك فهل هو وعلى هذا فنقول ينظر أيهما أ
قرض أو إيداع؟ اجلواب هو قرض وإن كان الناس يسمونه إيداعاً فهو غلط ألن الذي يودع يف 

ويشرتي ويضمنها لصاحبها وهذا البنوك يعلم أن البنك يضع هذه الدراهم يف صندوقه ويبيع هبا 
 اء رمحهم هللا إذا أذن للمودع أن ينفقها فهذا قرض.حقيقة القرض وهلذا قال العلم

 
 فصل
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القارئ: وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه مثل أن يكاتبه أو يعتقه مبثلي قيمته ألهنا معاوضة 
فيه قال أبو بكر يتوجه جواز العتق  فتجوز للحظ فيها كالبيع وال جيوز ذلك مبثل قيمته ألنه ال حظ

ض للحظ مثل أن يكون له جارية وابنتها تساواين مائة ألجل اجتماعهما وتساوي إحدامها بغري عو 
 مفردة مائتني فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتهما جمتمعتني.

يكون يساوي  الشيخ: املؤلف يقول إنه ال جيوز أن يكاتبه أو يعتقه على مال إال إذا كان فيه حظ أبن
بو بكر يتوجه جواز عتقه بغري عوض للحظ ومثاله ما ذمكَِّر جارية مائة ويعتقه على مائتني وذكر أ

وابنتها تساواين مائة ألجل اجتماعهما وتساوي إحدامها مفردة مائتني فتساوي قيمة الباقية مثلي 



خذا مبائة لكن لو ابع واحدة قيمتهما جمتمعتني واملعىن أنه عنده جارية وبنتها لو ابعهما مجيعاً أم 
 ن املشرتي الأخذت مبائتني أل

 
يريد أن جيمع إماًء يريد أمة واحدة فيقول أمة واحدة مبائتني أحب إيلَّ من أمتني مبائة ألن أمتني مبائة 
سيكون عليه نفقة وتعب وأمة واحدة مبائتني أهون عليه فيقول هنا جيوز أن يعتقها جماانً ألن عتقها 

 أنفع.
 مبال من حتته مضاربة؟ ائل: ملاذا قلنا أنه ليس للويل أن يتأخر هوالس

الشيخ: ألنه رمبا حيايب نفسه وكل إنسان وكيل أو ويل أو انظر ال ُيكن أن يعامل نفسه هبذا الذي هو 
 وكيٌل عليه وهذه قاعدة عامة حىت وإن كان أميناً ألن األمني جيرئ غري األمني.

ن للويل عائلة فهل يدخلون أن أيكل ابملعروف من مال القاصر لكن إذا كاالسائل: الويل قلنا إنه له 
 معه يف ذلك؟

 الشيخ: أيكل هو ابملعروف فقط دون من تلزمه مؤنته.
السائل: إذا كان الويل هو أحد الورثة وعمل ابملال املوروث جتارًة فهل له نصيب من ربح هذه 

 التجارة؟
 ربح.ن له مثاًل النصف من املال فله النصف من الالشيخ: نعم له ربح نصيبه فقط فإذا كا

 
 فصل
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القارئ: وينفق عليه نفقة مثله ابملعروف من غري إسراف وال إقتار لقول هللا تعاىل )َوالَّذِّيَن إَِّذا أَنـَْفقموا مَلْ 
املكتب بغري إذن احلاكم ويؤدي أجرته ألنه من مصاحله العامة فجرى يمْسرِّفموا َومَلْ يـَْقرتمموا( ويقعده يف 

ضحية إن كان موسرًا ألن فيه توسعة للنفقة عليه يف يوم جرت العادة هبا جمرى نفقته ويشرتي له األ
 وتطييباً لقلبه فجرى جمرى رفيع الثياب ملن عادته ذلك.

قوله )ويشرتي له األضحية( يف عرفهم سابقاً الشيخ: الكالم هنا يف احملجور عليه حلظ نفسه أي لسفه 
َي له لكن يف عهدان اآلن  أن األضحية شيء كبري يفرح الناس به واليتيم أو السفيه يفرح إذا ضمحِّّ

غار ال أيهبون هبا وال يهتمون هبا بل جرت عادة الناس قبل مدة أنه ال يضحى إال عن امليت حىت  الصِّّ



قال أان مل أمت كأنه يعين أنه ال يضحى إال عن األموات لكن أنه إذا قيل ألحدهم تريد أن تضحي 
ألنه اعتقاٌد خاطئ ألن أصل األضحية هي عن األحياء ومل يرد عن هذا واحلمد هلل قد زال وال شك 

النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن امليت أبداً فقد ماتت بناته وأبنائه مات له 
م وأستشهد عمه محزة رضي هللا عنه ومع ذلك ما ضحى ألحد منهم زوجتان عليه الصالة والسال

جاء يف احلديث )أايم التشريق أايم أكل وشرب وذكر هلل( على أن واألضحية إمنا هي للحي وهلذا 
هناك من العلماء من قال ال تصح األضحية للميت ومل يكتف بقوله أهنا غري مشروعة بل قال ال 

 التوقيف ومل يرد، قالوا وقياسها تصح ألن العبادات مبناها على
 

 حمله ألن الصدقة يقصد هبا مع على الصدقة على أن الصدقة وردت عن امليت هو قياس يف غري
 التقرب إىل هللا حمض مصلحة الفقري وأما األضحية فأهم شيء فيها التقرب إىل هللا ابلذبح.

 
 فصل

ل شفقته وليس ذلك للوصي وال للحكام القارئ: ولألب بيع ماله مباله ألنه غري متهم عليه لكما
 .ألهنما متهمان يف طلب احلظ ألنفسهما فلم جيز ذلك هلما
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الشيخ: املعىن لو أن األب أراد أن يشرتي من مال ولده الذي هو ويلٌّ عليه شيئاً فال أبس بذلك 
 لكن لو أراد احلاكم )القاضي( أو الوصي أن يفعل ذلك فال.

 
 فصل

رئ: وإذا زال احلجر عنه فأدعى وليه االنفاق عليه أو تلف ماله فالقول قوله ألنه أمني عليه فقبل القا
له كاملودع وإن ادعى أنه ال حظ له يف بيع عقار مل يقبل إال ببينة وإن قال الويل أنفقت عليك قو 

اختلفا فيما ليس  عامني فقال ما مات أيب إال منذ عام فالقول قول الغالم ألن األصل حياة أبيه وقد
 الوصي أميناً فيه فكان القول قول مدعى األصل.

 
 فصل



اجملنون ورشدا انفك احلجر عنهما من غري حاكم وال يفك قبل ذلك  القارئ: وإذا بلغ الصيب وعقل
همْم رمشْ  نـْ تَـلموا اْليَـَتاَمى َحىتَّ إَِّذا بـََلغموا النَِّّكاَح فَإِّْن آَنْستمْم مِّ داً فَاْدفـَعموا إِّلَْيهِّْم َأْمَواهَلمْم( لقول هللا تعاىل )َوابـْ

أبحد ثالثة أشياء أحدها إنزال املين لقول هللا تعاىل وقسنا عليهم اجملنون ألنه يف معناهم والبلوغ للغالم 
ْلَيْسَتْأذِّنموا( وقول النيب صلى هللا عليه وسلم )رفع القلم عن  ثالثة )َوإَِّذا بـََلَغ اأْلَْطَفالم مِّْنكممم احْلملمَم فـَ

عن الصيب حىت حيتلم( رواه أبو داود والثاين كمال مخسة عشر سنة ملا روى ابن عمر قال )عرضت 
لى النيب صلى هللا عليه وسلم وأان ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين يف القتال وعرضت عليه وأان ابن ع

روى عطية القرظي مخسة عشر سنة فأجازين( متفق عليه والثالث إنبات الشعر اخلشن حول القبل ملا 
صلى هللا قال )عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم قريظة فشكوا يف فأمر رسول هللا 

 عليه وسلم أن ينظر إيلَّ هل أنبت فنظروا فلم جيدوين أنبت فخلوا عين وأحلقوين ابلذرية( متفق عليه.
 

 حسن صحيحالشيخ: عندي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والرتمذي وقال 
 القارئ: عندي متفق عليه يف أصل نسخة الكايف وما ذكرته حاشية اي شيخ
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عها تراجعها ألن بينهما فرق بني رواية البخاري ومسلم ورواية أكتبها من الطاهر عند الشيخ: راج
 الشيخ هذا نعم.

الذكر واألنثى فكان بلوغاً كاالحتالم وبلوغ  القارئ: وألنه خارج يالزمه البلوغ غالبا يستوي فيه
لم )ال يقبل هللا صالة اجلارية هبذه الثالثة وتزيد بشيئني احليض لقول رسول هللا صلى هللا عليه وس

حائض إال خبمار( رواه الرتمذي وقال حديث حسن وألنه خارج يالزم البلوغ غالباً أشبه املين والثاين 
ملين فإذا ولدت املرأة حكمنا ببلوغها حني حكمنا حبملها فإن كان خنثى احلمل ألنه ال يكون إال من ا

من ذكره علم على بلوغه وكونه رجال ألن  مشكل فحيضه علم على بلوغه وكونه امرأة وخروج املين
 احليض من الرجل ومين الرجل من املرأة مستحيل أو اندر.

الرجل( خرٌب حليض ألن هذا ال  الشيخ: قوله )ألن احليض من الرجل مستحيل( ليس قوله )من
يستقيم واملعىن ألن احليض من الرجل مستحيل ومين الرجل من املرأة مستحيل وهذا الكالم يف 

 خلنثى الذي آلة ذكر وآلة أنثى فإذا خرج مينٌّ من ذكره فهذا يستحيل أن يكون امرأة.ا
كن إن اجتمعا فقد بلغ ألنه القارئ: وقال القاضي ليس ذلك بدليل جلواز أن يكون من خلقة زائدة ل



 إن كان رجاًل فقد أمىن وإن كانت امرأة فقد حاضت.
ات البلوغ واألمر ليس كذلك ألن عالمات البلوغ يف الشيخ: املؤلف رمحه هللا جعل احلمل من عالم

املرأة أربعة األول متام مخس عشرة سنة إنبات الشعر يعين العانة والثالث إنزال املين بشهوة والرابع 
احليض وأما احلمل فهو دليل على البلوغ وليس حيصل به البلوغ ولذلك حنكم ببلوغها منذ نشأ 

 عن إنزال فاحلمل عالمة على البلوغ وليس به البلوغ. احلمل ألنه ال ُيكن أن حتمل إال
 

 فصل
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القارئ: ويستوي الذكر واألنثى يف أنه ينفك عنه احلجر برشده وبلوغه لآلية وألن املرأة أحد نوعي 
وج وُيضي عليها حول يف بيت اآلدميني فأشبهت الرجل وعنه ال يدفع إليها ماهلا حىت تلد أو تتز 

يروى عن عمر رضي هللا عنه فإن مل تتزوج فقال القاضي عندي أنه يدفع إليها ماهلا الزوج ألن ذلك 
 إذا عنست وبرزت للرجال.

 الشيخ: الصواب األول أهنا إذا بلغت وهي رشيدة يدفع إليها ماهلا.
 

 فصل
همْم رم  القارئ: والرشد الصالح يف املال ألن ابن عباس قال يف ْشداً( قال قوله تعاىل )فَإِّْن آَنْستمْم مِّنـْ

إصالحاً يف أمواهلم وألن احلجر عليه حلفظ ماله فيزول بصالحه كالعدل وألن الفسق معىن لو طرأ بعد 
الرشد مل يوجب احلجر فلم ُينع من الرشد كاملرض فإن كان فسقه يؤثر يف تلف ماله كشراء اخلمر 

 ليس برشيد ألنه مفسد ملاله.ودفعه يف الغناء والقمار ف
 ن لدفعه أي املال لكان أحسن نسخة.الشيخ: ولو كا

الشيخ: الرشد هو الصالح يف املال ال الصالح يف الدين فلو فرض أنه فاسق لكنه ال يصرف أمواله 
يف فسقه فهو رشيد أو كافر فهو رشيد وعلى هذا فيتامى الكفار إذا بلغوا ورشدوا يعطون ماهلم نعم 

الذي قاله املؤلف مشكل غاية اإلشكال ألننا لو ن فسقه يؤثر يف تلف ماله فليس برشيد وهذا لو كا
قلنا هبذا القول لزم أن يكون شارب الدخان سفيهاً غري رشيد وأن ال يعطى ماله وهذا شيء ال ُيكن 

ال  أن يعمل به اآلن وقول إن الذين يشربون الدخان أو الذين يستعملون املسكرات أو املخدرات



ثبت قدماه على هذا القول لكن نقول نعطيه املال ونراقبه فإذا يعطون أمواهلم فهذا ال أظن أن أحدًا ت
بذله يف احلرام حينئذ نعزره مبا تقتضيه معصيته وعليه فنقول أنه إذا كان يفسد ماله يف هذه احملرمات 

ال نقول أنه غري رشيد ألننا  لكنه رشيد يعرف يبيع ويشرتي ويتصرف مع الناس ابألخذ والعطاء فإننا
 غري رشيد لزم من ذلك أن حنجر عليه وأن مننعه من ماله وال ُيكن أن يقول به أحد.لو قلنا أنه 

 
 فصل
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تَـلموا اْليَـَتاَمى( يعين اختربوهم واختبارهم تفويض  القارئ: وإمنا يعرف رشده ابختباره لقول هللا تعاىل )َوابـْ
ض إيل املرأة ما يفوض إىل ربة البيت أو نيابة ويفو  التصرفات اليت يتصرف فيها أمثاهلم إليهم من جتارة

 من استئجار الغزاالت وتوكليها يف شراء الكتان واالستيفاء عليهن.
الشيخ: ما ذكره املؤلف غري موجود عندان اآلن فهل ربة البيت اآلن أتيت ابلغزاالت لكي يغزلن أو 

عرف الطبخ وتدبري لكن يكفي أن ت أتيت ابلكتان وهو يشبه القطن لكي تنسج هذا غري موجود اآلن
املنزل وما أشبه ذلك كالتصرف يف لباسها فإذا عرفنا أننا لو أعطيناها املال راحت تشرتي به كل 

 موضة جديدة فهذه ليست رشيدة.
 

تَـلموا اْليَـَتاَمى َحىتَّ إَِّذا بـََلغموا  القارئ: ووقت االختبار قبل البلوغ يف ظاهر املذهب لقوله سبحانه )َوابـْ
ألن أتخريه يؤدي إىل احلجر على البالغ الرشيد حىت خيتربه وال خيترب إال املراهق املميز الذي النَِّّكاَح( و 

يعرف البيع والشراء فإذا تصرف إبذن وليه صح تصرفه ألنه متصرف أبمر هللا تعاىل فصح تصرفه  
 كالرشيد وفيه وجه آخر.

رى( وحتتاج إىل الرجوع )وفيه رواية أخالشيخ: قوله )وفيه وجه آخر( نسخة ويف نسخة أخرى 
لإلنصاف والفرق بني الرواية والوجه أن الرواية عن اإلمام أمحد والوجه عن أصحاب اإلمام أمحد من 

 املشايخ الكبار.
القارئ: وفيه وجه آخر ال خيترب إال بعد البلوغ ألنه قبله ليس أبهل للتصرف ألنه مل يوجد البلوغ 

املعدوم ويف تصرف الصيب املميز إبذن وليه روايتان بناًء على ن عقله مبنزلة الذي هو مظنة العقل فكا



هذا فأما غري املأذون فال يصح تصرفه إال يف الشيء يسري ألن أاب الدرداء اشرتى من صيب عصفوراً 
 فأرسله.
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ه الشيخ: لعل أاب الدرداء وجد هذا الصيب يلعب ابلعصفور لعباً يؤذيه فاشرتاه فداًء له ولذلك اشرتا
صيب طريًا أو شيئاً يلعب به من وأرسله ومل ينتفع به وهذا يسمى استنقاذًا وعليه فإذا وجدت مع 

احليواانت ويؤذيه فمن اخلري أن تشرتيه منه وتطلقه إال إذا خفت أنك إذا أطلقته تبعه الصيب وأخذه 
 مرة أخرى.

أو ستة آالف يعد من السائل: هل شراء بعض النساء بعض الفساتني اليت تصل إىل مخسة آالف 
 اإلسراف؟

د يكون يف وقت من األوقات إسرافاً وقد ال يكون وقد يكون الشيخ: هذا يرجع إىل أحوال الناس ق
 إسرافاً ابلنسبة هلذه املرأة دون األخرى.

 السائل: لكن عند أوساط الناس يف هذه األايم هل يعد مثل هذا من اإلسراف؟
راف يف وقتنا هذا لكن ال يعد من اإلسراف ابلنسبة لنساء الشيخ: الظاهر أن هذا يعد من اإلس

 والوزراء وما أشبه ذلك.األمراء 
 

 فصل
القارئ: ومن مل يؤنس منه رشد مل يدفع إليه ماله ومل ينفك احلجر عنه وإن صار شيخا لآلية وألنه غري 

احلجر ملا روى عروة مصلح ملاله فلم يدفع إليه كاجملنون وإن فك احلجر عنه فعاود السفه أعيد عليه 
 فأتى الزبري فقال أين قد ابتعتبن الزبري أن عبد هللا بن جعفر ابتاع بيعاً 

 
بيعاً وإن علياً يريد أن أييت أمري مؤمنني عثمان فيسأله احلجر علي فقال الزبري أان شريكك يف البيع 

ري أان شريكه فقال فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد أبتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الزب
 صة يشتهر مثلها ومل تنكر فتكون إمجاعاً.عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبري؟ وهذه ق

الشيخ: وجه الداللة من هذا احلديث أن علي بن أيب طالب أراد من عثمان رضي هللا عنه أن حيجر 



دفع هذا بكونه شاركه  على عبدهللا بن جعفر ولوال أن ذلك جائز ما طلبه لكن الزبري رضي هللا عنه
 بيع والشراء كما هو رشيد يف دينه رضي هللا عنه.ومعروف أن الزبري رضي هللا عنه رشيد يف ال
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القارئ: وألن السفه يقتضي احلجر لو قارن فيقتضيه إذا طرأ كاجلنون وال حيجر عليه إال اإلمام أو 
وألن معرفة التبذير حتتاج إىل نظر يفعله بنفسه انئبه ألن علياً سأل عثمان احلجر على ابن جعفر ومل 

ألن الغنب قد يكون تبذيرًا وقد يكون غري تبذير فيحتاج إىل انئب اإلمام كاحلجر للفلس وألنه خمتلف 
فيه أشبه احلجر للفلس وال يلي عليه إال اإلمام أو انئبه ألنه حجر ثبت به فكان هو الويل كحجر 

 املفلس.
هذا إىل أحد من أقاربه فال أبس واخلالصة أن من زال سفه رأى أن يكل  الشيخ: لكن اإلمام إذا

أعطي ماله فإن عاد إليه السفه أعيد عليه احلجر تعليل أن احلكم يدور مع علته وجودًا وعدماً وهذا 
األثر الذي ذكره املؤلف يف قصة عبد هللا بن جعفر مع عمه أيب طالب مث ذكر تعليالت أخرى ولكنه 

ي ماله إال اإلمام فال يعود احلجر إال إبذن اإلمام وال يليه إال اإلمام ولكن ا عاد فال يلقال إنه إذ
 اإلمام أن يوكل من شاء.

 
 فصل

القارئ: ويستحب اإلشهاد عليه وإظهار احلجر لتجتنب معاملته فمن عامله ببيع أو قرض مل يصح 
ن ضمان مالكه علم أو مل السفيه فهو مومل يثبت به امللك فإن وجد املعامل له ماله أخذه وإن أتلفه 

 يعلم ألنه سلطه عليه برضاه.
الشيخ: معىن العبارة هذه أنه لو أن أحدًا عامل السفيه بعد أن حجر عليه فباع عليه شيئاً مثل لو 

ابع عليه سيارة فالسفيه لن يعطيه شيئاً من املال ألن ماله حمجور عليه فإذا تلفت السيارة فال ضمان 
 ا على مالكها ألنه هو الذي سلطه على ماله.ه وإمنا ضماهنعلى السفي

القارئ: وإن غصب مااًل أو أتلفه ضمنه ألن صاحبه مل يرض ذلك وألن احلجر على الصيب واجملون ال 
 يسقط عنهما ضمان املتلف فهذا أوىل وإن أمودَِّع مااًل فتلف مل يضمنه سواء فرط يف

 



إليه وإن أتلفه ففيه وجهان أحدمها يضمنه ألن حبه لتسليمه احلفظ أو مل يفرط ألنه تلف بتفريط صا
 صاحبه مل يرض إتالفه أشبه املغصوب والثاين ال يضمنه ألن صاحبه فرط ابلتسليم إليه.
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الشيخ: الراجح أنه ال يضمن بناًء على القاعدة السابقة ألنه سلطه على ماله فهو الذي دفع ماله 
 إليه.

فلم يقبل إقراره ابملال كالصيب  ال مل يلزمه حال حجره ألنه حجر عليه حلظهالقارئ: وإن أقر مب
واجملنون وألن قبول إقراره يبطل معىن احلجر ألنه يداين الناس ويقر هلم قال أصحابنا ويلزمه ما أقر به 
 بعد فك احلجر عنه كاملفلس وفيه نظر ألن احلجر عليه لعدم رشده فهو كالصيب وألن ثبوت إقراره يف

إىل أكمل حالتيه إال أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبني هللا  ذمته ال يفيد احلجر معه إال أتخري الضرر
تعاىل فأما إن كان اثبتاً يف ذمته فال يسقط ابحلجر عليه وإن أقر حبد أو قصاص لزمه ألنه حمجور عليه 

ا له ذلك ألن من ثبت له يف ماله ال يف نفسه فإن عفا ويل القصاص إىل مال ففيه وجهان أحدمه
اخلرية كما لو ثبت ببينة والثاين ال يصح لئال يواطئ من يقر له ابلقصاص ليعفو القصاص ثبتت له 

على مال أيخذه وإن أقر بنسب قبل ألنه ليس مبال وينفق على الغالم من بيت املال ألن إقرار 
 السفيه مبا يوجب املال غري مقبول.

أبين هذا أخي وما أشبه ذلك غالم( يعين الذي أقر به مثل أن يقول هذا الشيخ: قوله )وينفق على ال
 فيقبل ألن الشارع له تشوف يف ثبوت النسب وأما األنفاق عليه فيكون على بيت املال.

 القارئ: وإن طلق امرأته صح ألن احلجر حيفظ املال والطالق يوفره وال يضيعه.
وكان فيه ولكن قد يلزم أبكثر ألنه إذا طلق امرأته الشيخ: قوله )يوفره وال يضيعه( هذا من وجه 

شهوة فإنه سيبتغي امرأة جديدة وعلى كل حال نقول الطالق ال يراعي فيه املال فإذا طلق وقع 
 طالقه ألن مسألة حب املرأة أو كراهتها شيء يرجع إىل النفس ال إىل املال.

ن ملال أوىل وال تدفع املرأة إليه املال فإالقارئ: فإن خالع جاز ألنه إذا جاز الطالق بغري مال فبا
 فعلت مل يصح القبض ومل تربأ منه إال ابلدفع إىل وليه وإن تلف كان من ضماهنا.
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الشيخ: قوله )كان من ضماهنا( يعين إن تلف املال بيد الزوج السفيه كان من ضامن املرأة واخلالصة 
ه سواء أعطاه إايه ببيع أو ه فال ضمان على السفيأن السفيه الذي حجر عليه لسفه من أعطاه مال

إعارة أو أي شيء وأما إذا تسلط السفيه على مال غريه فهو ضمان وهلذا قلنا إن الراجح يف الوديعة 
 أنه ال يضمن مطلقاً حىت لو أتلفه هو أي السفيه فإنه ال ضمان عليه.

 
 فصل

آبلة للتبذير وقال  ه تدعوه إىل ذلك وليسالقارئ: وإن أذن له الويل يف النكاح صح منه ألن حاجت
القاضي يصح من غري إذن الويل ملا ذكرانه وإن أذن له يف البيع ففيه وجهان أحدمها يصح منه ألنه 

عقد معاوضة فصح منه ابإلذن كالنكاح والثاين ال يصح ألن املقصود منه املال وهو حمجور عليه فيه 
إن حلف انعقدت ُيينه ألنه مكلف فيما ال مصلحة فيه و  وألن احلجر عليه لتبذيره فاإلذن له إذن

 ويكفر ابلصوم ألنه ممنوع من التصرف يف املال فأشبه العبد.
الشيخ: أما كونه يصح حلف السفيه فنعم لكن كونه يكفر ابلصوم مع قدرته على املال فهذا غري 

َساكِّنَي مِّْن َأْوَسطِّ َما ْطَعامم َعَشَرةِّ مَ صحيح والصواب أنه يكفر ابملال ألن هللا تعاىل قال )َفَكفَّارَتمهم إِّ 
 تمْطعِّمموَن َأْهلِّيكمْم َأْو كِّْسَوهتممْم َأْو حَتْرِّيرم رَقـََبٍة َفَمْن مَلْ جيِّْد( فالصواب أنه يكفر ابملال لكن لو علمنا أن

 يعود هذا السفيه كثري احللف دائماً حيلف وحيلف فرمبا يقال حيجر عليه ونقول له صم وذلك حىت ال
 اثنية. إىل احللف مرة
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القارئ: وإن أحرم ابحلج صح ألنه من أهل العبادات فإن كان فرضاً لزمه إمتامه وجيب اإلنفاق عليه 
تطوعاً ال تزيد نفقته على نفقة إىل أن يفرغ منه ألنه مال حيتاج إليه ألداء الفرض فوجب وإن كان 

ها أمكنه احلج لزمه إمتامه وإن مل يكن كذلك ففيه وجهان اإلقامة أو تزيد وله كسب إذا أضافه إلي
أحدمها على الويل حتليله ألن يف إمتامه تضييعاً للمال فيما ال يلزمه والثاين ليس له حتليله بناًء على 

 م كالعبد.إحرام العبد بغري إذن سيده ويتحلل ابلصو 
الوجوب فهو ابلغ عاقل فيلزمه إمتامه  الشيخ: الصحيح أنه يلزمه اإلمتام ألنه شرع فيه وألنه من أهل

 سواء زادت نفقة اإلمتام على نفقة اإلقامة أم مل تزد.
 



 فصل
القارئ: وإن وجب له القصاص فله استيفاؤه ألن القصد التشفي ودرك الثأر وله العفو على مال ألنه 

نا الواجب أحد إن عفا إىل غري مال وقلنا الواجب القصاص عيناً سقط إىل غري شيء وإن قلحتصيل ف
 شيئني وجبت الدية ألنه ليس له إسقاط املال.

 
 فصل

القارئ: وال ينفذ عتقه ألنه إتالف ملاله وحكي عنه أنه يصح ألنه مكلف مالك أشبه الراهن ويصح 
ىل هللا تعاىل عند غناه عن املال وإن نذر عبادة بدنية تدبريه ووصيته ألنه حمض مصلحة لتقربه به إ

ال حجر عليه يف بدنه وإن نذر صدقة مال مل يصح ويكفر عن نذره ابلصيام وقياس  أنعقد نذره ألنه
 قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كاإلقرار.

 ه يكفر كفارة ُيني.الشيخ: الظاهر أنه ال يلزمه الوفاء كما قال املؤلف رمحه هللا وأن
 

 فصل
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من ماهلا بغري إذن زوجها فيه روايتان إحدامها هلا ذلك لقوله تعاىل القارئ: وهل للمرأة الرشيدة التربع 
همْم رمْشدًا فَاْدفـَعموا إِّلَْيهِّ  ْم َأْمَواهَلمْم( وقول النيب صلى هللا عليه وسلم )اي معشر النساء )فَإِّْن آَنْستمْم مِّنـْ

رشده نفذ تصدقن ولو من حليكن( وقبوله لصدقتهن حني تصدقن وألنه من وجب دفع ماله إليه ل
تصرفه فيه بغري إذن غريه كالرجل وعنه ال هتب شيئاً إال إبذن زوجها وال ينفذ عتقها ملا روى عبد هللا 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ال جيوز المرأة عطية إال إبذن زوجها( رواه أبو داود بن عمرو أن رس
 ابلثلث فما دون وما زاد فعلى روايتني. وكالم أمحد عام يف القليل والكثري وقال أصحابنا هلا التربع

إال إبذن زوجها(  الشيخ: قوله )وكالم أمحد( يعين الرواية اليت أشار إليها يف قوله )وعنه ال هتب شيئاً 
والصواب أن هلا أن هتب ما شاءت إال ما يتعلق ابلزينة لزوجها فليس هلا أن هتب شيئاً ألن ذلك يضر 

ما قوله )ولو من حليكن( فمعلوم أن احللي يتعلق ابلزينة للزوج لكن ابملعاشرة بينها وبني زوجها وأ
و يقال إن احللي إذا كان كثرياً فإنه ال جياب عن ذلك أبن املرأة قد عرفت أن زوجها أيذن مبثل هذا أ

 يضر التصدق منه وخصوصاً إذا كان الزوج هو الذي أشرتى هذه الزينة هلا من أجل أن تتجمل له.



 
 فصل

وهل هلا الصدقة من ماله ابلشيء اليسري بغري إذنه فيه روايتان إحدامها هلا ذلك ألن عائشة القارئ: 
وسلم ما )أنفقت املرأة من بيت زوجها غري مفسدة كان هلا أجرها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه 

عن أمساء وله مثله مبا كسب وهلا مبا أنفقت وللخازن مثل ذلك من غري أن ينقص من أجورهم شيء( و 
 أهنا قالت اي رسول هللا ليس يل شيء إال ما أدخل عليَّ الزبري فهل

 
ستطعت وال توعي فيوعي هللا عليك( متفق علي جناح أن أرضخ مما أدخل علي؟ قال ارضخي ما ا

 عليهما.
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أنفق  الشيخ: والوعاء هو شد فم القربة حىت ال خيرج منها املاء واملعىن ال حتبسي النفقة ألن من
ل أحدمها اللهم أعطي كل أخلف هللا عليه كما جاء يف احلديث )أنه يف صباح كل يوم ملكان يقو 

 منفقاً خلفاً والثاين يقول اللهم أعطي كل ممسك تلفاً(.
القارئ: وألن العادة السماح بذلك فجرى جمرى صريح اإلذن والثانية ال جيوز ملا روى أبو أمامة قال 

يل اي  عليه وسلم يقول )ال تنفقن املرأة شيئاً من بيتها إال إبذن زوجها( قمسعت رسول هللا صلى هللا
رسول هللا وال الطعام قال )ذلك أفضل أموالنا( رواه سعيد والرتمذي وألنه تربع مبال غريها فلم جيز  

 كالصدقة بثيابه وهللا تعاىل أعلم.
ادة ابلسماح به والثاين مبا مل جتر به الشيخ: اجلمع بني حديثني هو أنه حيمل األول على ما جرت الع

عض األزواج يقول لزوجته ال تنفقي شيئاً من البيت حىت إن بعض العادة أو مبا هناها زوجها ألن ب
الطعام يفسد وهي ال تنفقه ألنه قد قال هلا ال تنفقي، فصار الذي يقال يف هذه املسألة أن ما جرت 

ه جيوز للمرأة أن تتصدق به وما مل جتر به العادة أو صرح العادة ابلسماح به ومل ينه عنه الزوج فإن
 نه فإنه ال جيوز هلا أن تتصدق بشيء منه.الزوج مبنعها م
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 كتاب الصلح
القارئ: وهو ضرابن أحدمها الصلح يف األموال وذلك نوعان أحدمها الصلح على اإلنكار مثل أن 

جناية أو إتالف أو غصب أو تفريط يف ملعاملة أو  يدعي على إنسان عيناً يف يده أو ديناً يف ذمته
وديعة أو مضاربة وحنو ذلك فينكره مث يصاحله مبال فإنه يصح إذا كان املنكر معتقدًا بطالن الدعوى 
فيدفع املال افتداء ليمينه ودفعاً للخصومة عن نفسه واملدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضاً عن حقه 

صمني كالصلح يف اإلقرار ويكون بيعاً يف حق املدعي فيصح بني اخل الثابت له ألنه يصح مع األجنيب
ألنه أيخذ املال عوضاً عن حقه فيلزمه حكم إقراره حىت لو كان العوض شقصاً وجبت الشفعة وإن 

 وجد به عيباً فله رده.

(5/34) 

 

إمنا دفع املال القارئ: ويكون إبراء يف حق املنكر العتقاده أن ملكه للمدعي مل يتجدد ابلصلح وأنه 
لو وجد به عيباً مل ُيلك رده كمن افتداء لنفسه ال عوضا فلو كان املدعى شقصاً مل جتب فيه شفعة و 

 اشرتى عبدًا قد أقر حبريته فإن كان أحدمها يعلم كذب نفسه فالصلح ابطل يف
 

الظاهر  الباطن وما أيخذه ابلصلح حرام ألنه أيكل مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره وهو يف
 صحيح ألن ظاهر حال املسلمني الصحة واحلق.

مثاله لو قال املدعي هذا الكتاب يل وقال من بيده الكتاب ليس لك  الشيخ: هذا الصلح على إنكار
فتصاحلا فقال املدعي أعطين عشرة رايالت وأسقط الدعوى فأعطاه من بيده الكتاب عشرة رايالت 

ي بيع ألنه يعتقد أنه أخذ العشرة عوضاً عن ملكه فهو اآلن سقطت الدعوى لكن هو يف حق املدع
فهو إبراء ألنه يعتقد أن الكتاب ملكه وأنه ال حق لآلخر عليه لكنه دفع بيع وأما ابلنسبة للمنكر 

الدراهم من ابب دفع الشر ودفع املخاصمة فيكون يف حقه إبراء وبقي أن يقال هل هذا الصلح 
قيقة فالصلح ال شك أنه صحيح لكنه يف حق الذي يعلم صحيح؟ نقول أما إذا كانت الدعوى ح

ر أن الكتاب ملك للمدعي واملدعى عليه الذي بيده الكتاب منكر الواقع غري صحيح يعين لو قد
ويعلم أن الكتاب ملك للمدعي لكنه أنكر ألن املدعي ليس عنده بينة فتصاحلا على عشرة رايالت 

ناً وابلنسبة للمنكر صحيح ظاهراً ال ابطناً ألن صاحبه مل فالصلح ابلنسبة للمدعي صحيح ظاهرًا وابط



ه ليس عنده بينة أما لو كان األمر ابلعكس أي أن املدعي كاذب فالصلح يف يرض ابلعشرة إال ألن
 حق من بيده الكتاب صحيح ظاهرًا وابطناً ويف حق املدعي صحيح ظاهرًا ال ابطناً.
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يب صح فإن كان إبذنه فهو وكيله وقائم مقامه وإن كان بغري إذنه القارئ: فإن صاحل عن املنكر أجن
ذنه بدليل أن أاب قتادة قضى دين فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى وذلك جائز بغري إ

امليت وال إذن له لكن إن كان بغري إذنه مل يرجع عليه ألن الدين مل يثبت عليه وألنه أدى عنه ما مل 
 ؤه فكان متربعا وإن كان إبذنه رجع عليه ألنه وكيله.يلزمه أدا

و بغري إذنه أما إذا  الشيخ: ظاهر كالم املؤلف أنه إذا صاحل عن املنكر أجنيب صح سواء كان إبذنه أ
كان إبذنه فال شك أنه صحيح لكن إذا كان بغري إذنه فقد يقول املدعى عليه أنه إذا صاحل عين 

كتاب غصباً أو ما أشبه ذلك فال أريد ذلك وهذا يقع كثريًا أنه قد أهتمين الناس أبين قد أخذت ال
دعى عليه ال أريد أن تسدد يقول رجل أجنيب للمدعى عليه أان أسدد عنك وأصاحله عنك فيقول امل

عين ألنه ما ثبت للمدعي حق عليَّ وأنت إذا سددت عين أهتمين الناس أبين مبطل فهذه املسألة 
فيما إذا صاحل بغري إذنه واملسألة هذه على ثالثة أقسام األول أن أيذن والثاين حتتاج إىل زايدة حترير 

وإذا سكت فكذلك األمر ظاهر أنه يصح أن  أن ُينع والثالث أن يسكت أما إذا أذن فاألمر ظاهر
يصاحل األجنيب عنه لكن إذا منع قال ال أريد أن أحدًا يصاحل عين وأان حر يف مايل وأان إذا شئت 

 وإذا شئت مل أصاحل فهذه حمل نظر حتتاج إىل حترير.صاحلت 
لدعوى مل القارئ: وإن صاحل األجنيب عن نفسه ليصري احلق له من غري اعرتاف للمدعي بصحة ا

 يصح ألنه يشرتي ملك غريه وإن اعرتف بصحة دعواه واملدعى دين مل يصح ألن بيع الدين

(5/36) 

 

كان عينا ال يقدر املصاحل على ختليصها مل يصح ألن بيعها   ال يصح مع اإلقرار فمع اإلنكار أوىل وإن
ها صح ألنه اشرتى منه ماله ال يصح مع اإلقرار فمع اإلنكار أوىل وإن كان يقدر على استنقاذ

املمكن تسلمه فصح كما قلنا يف بيع املغصوب مث إن قدر على انتزاعها استقر الصلح وإن عجز فله 
د عليه فرجع يف بدله فإن قال األجنيب للمدعي أان وكيل املنكر يف الفسخ ألنه مل يسلم له املعقو 



يصح ألن الصلح يف هذه احلال ال  صلحك وهو معرتف لك يف الباطن جاحد يف الظاهر فصاحله مل
يصح من املنكر فكذلك من وكيله وقال القاضي يصح ومىت صدقه املنكر ملك العني ولزمه ما أدى 

دفع املدعي إىل املنكر مااًل ليقر له ففعل ثبت احلق وبطل الصلح عنه وإن أنكر حلف وبرئ وإن 
وجب عليه ولو صاحل امرأة لتقر له ألنه جيب عليه اإلقرار ابحلق فلم حيل له أخذ العوض عما 

ابلزوجية أو ابلرق مل يصح لذلك وألنه حيرم عليها بذل نفسها ملن يطأها بعوض وإن بذلت عوضاً 
ا تدفع شره عن نفسها وأيخذ العوض عن حقه فيها كعوض اخللع وقيل للمدعي عن دعواه صح ألهن

  غري اخللع.ال يصح يف الزوجية ألن الزوج ال أيخذ عوضاً عن الزوجية يف
الشيخ: الصحيح الصحة دفعاً لشره فهذا رجل أمسك ابمرأة وقال أنت زوجيت فقالت ال، فهنا من 

كانت هي ال تريد أن تذهب إىل القاضي ويقول هلا   املعلوم أنه لن يثبت النكاح إال ببينة لكن إذا
ك كذا وكذا أحضري البينة وافعلي وافعلي فصاحلت هذا الرجل وقالت فكين من شرك وسأعطي

 فالصواب أن هذا جائز ألنه لدفع الشر لكنه جائز للمرأة ال هلذا الرجل املدعي.
يرفعه إىل السلطان فالصلح ابطل ألنه ال  القارئ: ولو صاحل شاهدًا ليرتك الشهادة عليه أو سارقاً لئال

 اض عنه.حيل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة وليس رفعه إىل السلطان حقاً جيوز االعتي
 

 فصل
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القارئ: النوع الثاين الصلح مع االعرتاف وهو ثالثة أقسام أحدها أن يعرتف له بدين فيربئه من بعضه 
وال من استيفائه قال أمحد رضي  ألن اإلنسان ال ُينع من إسقاط حقهويستويف ابقيه فال أبس بذلك 

هللا عنه ولو شفع فيه شافع مل أيمث ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه 
الشطر وكلم كعب بن مالك فوضع عن غرُيه الشطر وجيوز للقاضي فعل ذلك ألن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فعله.
 

ن يكون املدين قد أقر وأما إذا مل يكن أقر فرمبا يضغط : قوله )وجيوز للقاضي( لكن بشرط أالشيخ
على املدعي حىت يسقط بعض احلق وهذا ال جيوز ألنه سوف يسقطه خوفاً من أنه إذا طلب من 

 القاضي أن حيكم يفوته احلق كله واملدين قد أقر له.



ق وأكل مال أبرئ من بعضه مل جيز ألنه هضم للحالقارئ: وإن أمكن الغرمي الوفاء فامتنع حىت 
ابلباطل ولو قال الغرمي أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيين بقيته أو على أن توفيين ابقيه مل يصح ألنه 

جعل إبراءه عوضاً عما أعطاه فيكون معاوضاً لبعض حقه ببعض وال يصح بلفظ الصلح ألن معىن 
و صاحله عن مائة مؤجلة غري جائز ملا ذكران وألنه راب ول صاحلين عن املائة خبمسني أي بعين وذلك

خبمسني حالة مل جيز لذلك ألن بيع احللول غري جائز وإن صاحله عن احلالة أبقل منها مؤجلة مل يصح 
 ألن احلال ال يتأجل ابلتأجيل.

ين الشيخ: وإن صاحله عن احلالة أبكثر فهو حرام من ابب أوىل ألن هذا هو الذي يسمى قلب الد
أان ما عندي شيء قال أصاحلك على أن تكون مائة وعشرين إىل سنة فمثاًل إذا حل عليه مائة وقال 

هذا حرام والصحيح يف مسألة املصاحلة أنه إذا صاحل عن املؤجل بعضه حااًل فإنه ال أبس به وال فرق 
واب أنه إذا صاحل بني أن يقول أسقطت وبني أن يقول صاحلت ألن العربة ابملعاين ال ابأللفاظ فالص

 حااًل فال أبس. عن املؤجل ببعضه

(5/38) 

 

القارئ: وما يسقطه ال مقابل له إال أن يسقطه اختياراً منه بغري عوض ولو اعرتف له بداره فصاحله 
 ال عوض له. على أن يسكنه فيها مدة أو يبين عليها غرفة وحنو ذلك مل يصح ألنه

 
 فصل

له بعني يف يده فيهب له بعضها ويستويف ابقيها فيصح ملا ذكران يف القارئ: القسم الثاين أن يعرتف 
 اإلبراء إذا فعل هذا اختيارًا من غري منع الغرمي ووهب له بغري شرط كما ذكران يف اإلبراء.

 
 فصل

غريه وذلك ثالثة أضرب أحدها أن  القارئ: القسم الثالث أن يعرتف له بعني أو دين فيصاحله على
صاحله على نقد فهذا صرف يعترب له شروطه الثاين أن يعرتف له بنقد فيصاحله على يعرتف له بنقد في

عرض أو بعرض فيصاحله على نقد أو عرض فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها الثالث أن يعرتف له 
 ا إجارةبنقد أو عرض فيصاحله على منفعة كسكىن دار أو خدمة فهذ

 



احل عليها بطل الصلح فإن كان قد مضى بعض املدة بطل تثبت فيه أحكامها ولو تلفت العني اليت ص
فيما بقي بقسطه ولو اعرتفت املرأة بدين فصاحلته على أن تزوجه نفسها صح وكان صداقاً هلا ولو 

نه الصداق ومل اعرتفت له بعيب يف مبيع فصاحلته على نكاحها صح فإن زال العيب رجعت أبرشه أل
 يسم اخلرقي الصلح يف اإلنكار صلحا.

الشيخ: إذا اعرتف له بعني أو دين قال أان أعرتف أبن هذا الكتاب لك فهذا اعرتف بعني أو اعرتف 
بدين أبن قال أان أعرتف أبن يف ذميت لك مائة رايل فصاحله على غريه ألنه إذا صاحله على شيء من 

ما هنا فهو سبق يف فصل الصلح مع االعرتاف يف النوع الثاين أ العني أو على شيء من الدين فقد
 على ثالثة أضرب:
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أحدها )أن يعرتف له بنقد فيصاحله على نقد( فهذا صرف أبن يعرتف له بعشرة جنيهات ويصاحله 
اً آخر وهو أن ال على مائة درهم فهذا صرف يشرتط فيه التقابض قبل التفرق ويشرتط أيضاً شرط

يضمن وقد أستفىت عبد هللا بن عمر رضي هللا يربح املصاحل من ذلك شيئاً ألنه لو ربح لربح فيما مل 
عنهما النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )كان نبيع اإلبل ابلدراهم وأنخذ الداننري أو ابلداننري 

ذا شرط _ ما مل تتفرقا وبينكما شيء( وأنخذ الدراهم فقال ال أبس أن أتخذها بسعر يومها _ ه
بح يف ذلك فإن رحبت يف ذلك فقد رحبت فيما مل يدخل يف فقوله )بسعر يومها( يعين أبن ال تر 

 ضمانك فيكون حراماً.
الضرب الثاين )أن يعرتف له بنقد فيصاحله على عرض( مثل أن يقول يف ذميت لك مائة رايل لكن 

وصاحل عنه بعرض ألن الكتاب عرض وليس نقد )أو بعرض  سأعطيك هذا الكتاب فهو اعرتف بنقد
عرض( أبن يقول هذا الكتاب لك لكن أصاحلك أبن أعطيك بدله فهذه فيصاحله على نقد أو 

الساعة هذا أقر بعرض وصاحل بعرض أو يقول الكتاب لك لكن سأصاحلك عنه بعشرة رايالت فهذا 
 لبيع كلها( وهذا أمر واضح.عرض بنقد يقول املؤلف )فهذا بيع تثبت به أحكام ا

حله على منفعة( وذلك أبن يعرتف املدعى عليه الضرب الثالث )أن يعرتف له بنقد أو عرض فيصا
بنقد فيقول عندي لك ما ادعيت وهو مائة رايل مث يصاحله مبنفعة فيقول لكن أصاحلك على أن 

لك ساعة مثاًل أو عندي تسكن بييت ملدة شهر )أو بعرض( وذلك أبن يعرتف له بعرض ويقول عندي 
صار املصاحل به منفعة يقول املؤلف إن هذا لك قلم أصاحلك عليه على أن تسكن بييت ملدة شهر ف



إجارة كأنه أجره بيته هبذا الذي أقر له به سواء نقد أو عرض، ومن املسائل اليت ذكرها املؤلف 
لكن أريد أن تتزوجين وجتعل الصداق وذلك إذا اعرتفت املرأة له بدين وقالت نعم عندي لك دين 

 تكون موجودة أبن يكون بويل وبشهود إىل آخره.الدين مهر فهذا يصح لكن البد أن شروط العقد 
 

 فصل
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القارئ: وإذا اعرتف له بشيء مل جيز أن يصاحل أبكثر منه من جنسه ألن الزائد ال مقابل له ولو 
غري جنسها جاز ألنه اعرتف بقتل خطأ فصاحله أبكثر من الدية من جنسها مل جيز وإن كان من 

مائة فصاحله على مائة وعشرة مل جيز لذلك وإن صاحله على عرض جاز معاوضة ولو أتلف شيئاً قيمته 
 وإن كثر ألنه بيع ولو أجل العوض الواجب ابإلتالف مل يصر مؤجاًل بتأجيله.

احلال ال  الشيخ: الصحيح أنه يكون مؤجل واملؤلف يقول )مل يصر املؤجاًل( ألن قاعدة املذهب أن
ن له احلق على صاحب احلق فإن التأجيل وأتخري يتأجل والصواب أنه يتأجل ألنه إحسان مم

االستيفاء ال شك أنه إحسان فكيف نقول ال يصح يقول املرلف ألن احلال ال يتأجل لكن نقول من 
ن صاحب أين لكم هذه القاعدة؟ قالوا ألن هذا العقد ثبت بدون أتجيل فليكن على ما ثبت قلنا لك

 ن وعدًا والوعد جيب الوفاء به.احلق وافق على التأجيل وأقل ما فيه أن يكو 
السائل: قول املؤلف )وإذا أعرتف له بشيء مل جيز أن يصاحل أبكثر منه من جنسه( هل هذا مطلقاً أم 

 هو خاص ابلربوايت؟
له أصاحلك مبائة الشيخ: ال بل مطلقاً ألنه أيخذه بغري حق إذا أقر له مبائة صاع فكيف يقول 

 نقول أوفه املائة صاع وإذا شئت أن هتبه العشرين فال أبس.وعشرين هذا ال حيتاج إىل صلح بل 
 السائل: املصاحلة على النقد ابلنقد كيف يكون التقابض؟

الشيخ: أييت العوض والثاين يكون قد قبض مثاًل أان يف ذميت لفالن عشرة داننري وصاحلين عنها مبائة 
 ألهنا يف ذميت. آتيه مبائة درهم وأعطيه إايها والداننري قد قبضت درهم فهنا

حىت يف الصرف جيوز أن تصارف شخصاً يف دين يف ذمته وال حاجة إلحضاره يعين فال حيتاج أن نقول 
 حضر الدراهم مث اتفق معه ألن ما يف الذمة مقبوض.

 مثرة اخلالف؟السائل: قوله )مل يصر مؤجالً( قلنا أن الراجح أنه يتأجل فما 
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لِّ أن يطالب يف احلال بعد التأجيل فلو قال خذ الشيخ: مثرة اخلالف أنه إذ ا قلنا ال يتأجل فللممؤجِّّ
نفقها مث جاءه الدائن من صباح اليوم هذه املائة ألف رايل ديناً مؤجلة إىل سنة فأخذها املدين واست

التايل وقال أعطين املائة ألف فاملذهب أن هذا جائز والصحيح أنه ال جيوز وأنه يتأجل لكن على 
 يف القرض أنه من يوم أن تعطيه القرض فلك أن تطالبه به يف احلال. املذهب

 
 السائل: هل جيوز صرف النقد بتقد يف املسجد؟

و ال؟ اجلواب هو بيع وهل جيوز البيع يف املسجد؟ اجلواب ال جيوز لكن الشيخ: هل الصرف بيع أ
كني يف املسجد وليس مع بعض العلماء استثنوا من هذا ما يفعله كثري من الناس إذا مر به املس

اإلنسان من فئات النقد إال ما هو أكثر مما يريد أن يعطي هذا املسكني مثاًل يريد أن يعطيه رايل 
شرة قالوا فال أبس أن يقول هذه فئة عشرة وأعطين تسعة ألن ظاهر احلديث )ال وليس معه إال ع

ة وهذا ما قصد التجارة ألن هذا أربح هللا جتارتك( يقتضي أن يكون هذا فيما إذا قصد به التجار 
 قصده منفعة الفقري فأجازه بعض علمائنا وأظنه إن شاء هللا ال أبس به.

 يه نزاع فلماذا نسميه صلحاً؟السائل: الصلح مع االعرتاف ليس ف
 الشيخ: هذا من ابب التجوز وال هو يف احلقيقة بيع.

 
 فصل

يان من دين هلم ببعضه ال يصح إذا كان هلم به القارئ: وصلح املكاتب واملأذون له من العبيد والصب
بعض عند بينة أو أقر هلم به ألنه تربع وليس هلم التربع فإن كان على اإلنكار صح ألن استيفاءهم لل

 العجز عن استيفاء الكل أوىل من تركه.
 

 فصل
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ملا روي عن النيب  القارئ: ويصح الصلح عن اجملهول الذي ال سبيل إىل معرفته عيناً كان أو دينا
)استهما وتوخيا احلق وليحلل صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف رجلني اختصما إليه يف مواريث درست 

أحدكم صاحبه( رواه أبو داود وسواء كان اجلهل من اجلانبني كاحلقوق الدارسة أو ممن عليه احلق ألن 
ن صاحلوا امرأة من مثنها مل يصح ولو قال احلاجة تدعو إليه فأما ما ُيكن معرفته فال جيوز قال أمحد إ

لك حىت يعرفه ويعلم ما هو إمنا يصاحل الرجل الوارث لبعضهم خنرجك عن املرياث أبلف أكره ذ
الرجل عن الشيء ال يعرفه وال يدري ما هو أو يكون رجاًل يعلم ماله على اآلخر واآلخر ال يعرفه 

يهضم حقه وألن هذا ال حاجة إليه فلم جيز كبيع فيصاحله فأما إذا علم فلم يصاحل إمنا يريد أن 
 اجملهول.

 
مرأة من مثنها مل يصح( هذا ينبغي أن يقال إال إذا كانت الرتكة حتتاج إىل الشيخ: يف قوله )إن صاحلوا ا

مدة طويلة يف تنضيدها وقسمتها وطلبت هي أن يعطوها ما تيسر حىت تنتفع فهذا ال أبس به 
 عن مثنها إذا دعت احلاجة إىل ذلك وكيفية هذا هو ما ذكرانه أبن تكون فالصواب أنه جيوز أن تصاحل

ىل مدة طويلة يف تنضيدها وتصفيتها فتقول أان أصاحلكم على حقي منها وأتخذ مما جرى الرتكة حتتاج إ
 عليه الصلح وتنصرف فهذا ال أبس به وال حمظور فيه.

 
 ابب

 الصلح فيما ليس مبال
العمد مبا يزيد على الدية وينقص عنها ألن املال مل يتعني فإن خرج القارئ: يصح الصلح عن دم 

قا رجع بقيمته ولو صاحل عن دار فخرج العوض مستحقا رجع يف الدار ألنه العوض حراً أو مستح
بيع فإذا فسد عوضه تبينا فساده والصلح يف الدم إسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض 

 وهو القيمة.
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يخ: قوله )مبا يزيد على الدية( فيه خالف بني أهل العلم فمن العلماء من يقول ألولياء املقتول أن الش
يصاحلوا على أكثر من الدية ومنهم من يقول ال، ليس له إال الدية أو القصاص وظاهر السنة هذا أنه 

يزيدوا على الدية أن إما الدية بدون زايدة وإما القصاص لكن قد ورد عن بعض الصحابة أنه ال أبس 



وأخذ به اإلمام أمحد رمحه هللا والعمل على هذا اآلن فنجد أنه جيري أحياانً قتل يتم فيه شروط 
 قصاص وحيكم ابلقصاص مث يصاحله عن الدية أبضعافها حىت ال يقتل القاتل.

 
 فصل

ضاه ألن فيه تصرفاً بر  القارئ: وإذا أراد أن جيري يف أرض غريه ماء له غناء عن إجرائه فيها مل جيز إال
يف أرض غريه بغري أذنه فلم جيز كالزرع فيها فإن صاحله على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها 

وطوهلا وعرضها ألنه بيع ملوضع من أرضه وال حاجة إىل بيان عمقها ألن قرارها ملشرتيها يعمق ما شاء 
ها ومدهتا كإجارهتا للزرع فإن كان عقموإن شرط أن أرضها لرب األرض كان إجارة يفتقر إىل معرفة 

رب األرض مستأجرًا هلا جاز أن يصاحل على إجراء ماء فيها يف ساقية حمفورة مدة ال تتجاوز مدة 
 إجارته وليس له حق حفر ساقيه ألنه إحداث شيء مل تتناوله اإلجارة.

 يه.الشيخ: إذا قال قائل كيف جيري املاء بدون حفر؟ نقول يضع حدود للماء وجير 
 

القارئ: وكذلك إن كانت األرض وقفاً عليه وإن صاحل رجالً على أن جيري على سطحه أو أرضه ماء 
املطر جاز إذا كان السطح الذي جيري ماؤه معلوما ألن املاء خيتلف بصغره وكربه ومعرفة موضع 

عو إىل هذا تد امليزاب الذي جيري املاء إليه ألن ضرره خيتلف وال يفتقر إىل ذكر املدة ألن احلاجة
 وألن هذا ال يستويف به منافع السطح خبالف الساقية.

الشيخ: اجلهالة هنا يسرية ألنه قد يقول قائل ال ندري قد يكثر املطر ويكون دائماً فتتعطل منفعة 
هذا السطح وقد يكون قلياًل؟ فيقال هذا مما يعفى عنه ألنه ال سبيل إىل ذلك إال هبذا مبعىن أنه ال 

 اء املاء على السطح إال هبذا فيغتفر.إجر سبيل إىل 
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القارئ: ومن كانت له أرض هلا ماء ال طريق له إال يف أرض جاره ويف إجرائه ضرر جباره مل جيز إال 
 يكن فيه ضرر ففيه روايتان إحدامها إبذنه ألنه ال ُيلك اإلضرار به ابلتصرف يف ملكه بغري إذنه وإن مل

ة جيوز ملا روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً من العريض فأراد أن ُير به ال جيوز ملا تقدم والثاني
على حممد بن مسلمة فمنعه فقال له عمر مل متنع جارك ما ينفعه وال يضرك تشربه أواًل وأخرا؟ فقال 

رن به ولو على بطنك فأمره عمر رضي هللا عنه أن ُير به ففعل له حممد ال وهللا فقال عمر وهللا ليم



 اه سعيد بن منصور وألنه نفع ال ضرر فيه فأشبه االستظالل حبائطه.رو 
الشيخ: الصحيح أنه إذا احتاج اجلار إىل إجراء املاء على أرض جاره إىل أرض أخرى فإنه له احلق 

ن مضرة أما لو كان فيه مضرة وقال اجلار إنه سواء أذن صاحب األرض أم ال ألن يف هذا منفعة بدو 
بيتاً أو حنو ذلك فال أبس أما إذا كانت هي أرض زراعية وهذا الساقي ُير هبا  يريد أن جيعل أرضه

بدون أيضرر فكونه ُيتنع فإن هذا يكون من املضارة وهلذا يقول عمر )وهللا ليمرن به ولو على 
ملا كان أمريًا على املدينة وروى عن النيب صلى هللا عليه  بطنك( وهذا كقول أيب هريرة رضي هللا عنه

ى آله وسلم )ال ُينعن جار جاره أن يغرز خشبة _ أو _ خشبه يف جداره( قال أبو هريرة )مايل وعل
أراكم عنها معرضني(، )عنها( أي عن هذه السنة معرضني )وهللا الرمني هبا بني أكتافكم( يعين إن مل 

 إين أجعلها على األكتاف.ينفذ ذلك على اجلدر ف
 

 فصل
لطريق النافذ جناحاً وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة يف القارئ: وال جيوز أن يشرع إىل ا

 احلائط.
 

 الشيخ: قوله )يمشرع( بضم الياء، وقوله )جناحاً( هو ما يسمى اآلن بـ )الربندة(.
 القارئ: )وال ساابطا(.

 الشيخ: ما هو الساابط؟
واء ليس قاعدة ط هو الذي يكون على حائطني وسقفه يطل على الطريق وهو على اهلالطالب: السااب

 حتته وإمنا أطرافه على احلائطني.

(5/45) 

 

الشيخ: نعم وهو يشبه ما يسمى ابلكربي اآلن وهذا كان موجودًا فيما سبق يف البالد ألن الطرق 
هذا إىل هذا وكان هذا ليست واسعة فتجده جيعل على هذا اجلدار وهذا اجلدار قبة يعرب هبا من 

كان بيته مشطراً جتد مثالً ابب مع هذه اجلهة وابب آخر مع جهة بعيدة لشيخنا عبد الرمحن رمحه هللا  
 حيول بينهما شارع جتاهه بواسطة الساابط.

القارئ: وال ساابطا وهو املستويل على هواء الطريق على حائطني ألنه بناء يف ملك غريه بغري إذنه 



 ناء يف أرض الطريق.فلم جيز كالب
فاجلناح والساابط كالمها جيوز على الطريق وذلك ألنه ليس فيه الشيخ: الصحيح يف هذا أنه جائز 

ضرر بل قد يكون فيه مصلحة املستطرقني فأحياانً إذا جاء املطر والناس حول هذا الساابط أو حول 
صيف فالصواب أنه جائز بشرط الروشن انتفعوا وتظللوا به عن املطر وكذلك عن الشمس يف أايم ال

حلق الطريق ضرر منع فمثاًل إذا كان الساابط رفيعاً ال يضر ابملارة فال  أال يلحق الطريق ضرر فإن
 أبس به لكن لو احتاج الطريق إىل إىل ردم وارتفاع وصار الساابط انزالً عليه فحينئٍذ يزال الساابط.

 القارئ: وال ميزااب وال يبين فيه دكة لذلك.
يزايب على الشوارع بشرط أن ال يكون فيها شيخ: قوله )وال ميزاابً( الصواب أنه جيوز إخراج املال

ضرر وقد كانت امليازيب على عهد النيب عليه الصالة والسالم وقد جرت هبا العادة وجرت هبا السنة 
به هذا فإنه أن خترج إىل الطريق لكن إذا كان امليزاب انزالً خيشى أن يضرب رأس الراكب أو ما أش

جلدار كما كان معروفاً فيما سبق يف امليازيب القريبة فقد كانوا يؤمر به إبزالته أبن جيعل ساقياً على ا
 جيعلون ساقياً يف اجلدار ُير به السيل.

 القارئ: وال يبين فيها دكة لذلك.
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الشيخ: هذا صحيح فال جيوز أن يبين دكة مثل عتبة الباب فإن بعض الناس جتده جيعل عتبة مدرج 
وهو اإلمام أو انئبه على هذا و كان الطريق واسعاً ووافق ويل األمر أربع أو مخس وهذا ال جيوز لكن ل

فال أبس أما إذا كان ضيقاً حبيث إنه حبيث لوال هذه الدكة ملرت السياراتن معاً وهبذه الدكة ال متر 
السياراتن إذا تقابلتا يف هذا الطريق فإن هذا ال جيوز حىت لو أذن به ويل األمر ألن ويل األمر يتصرف 

محهم هللا قالوا لو زاد يف تلييس اجلدار مقدار شعرة ناس حبسب املصلحة بل إن بعض العلماء ر لل
 حرم عليه ذلك.

 
القارئ: ألنه يضر ابملارة أشبه بناء بيت وال يباح ذلك إبذن اإلمام ألنه ليس له اإلذن فيما يضر 

دث الضرر فيه وقال ابن ابملسلمني وسواء أضر يف احلال أو مل يضر ألن هذا يراد للدوام وقد حي
 أيذن اإلمام فيما ال ضرر فيه ألنه انئب عن املسلمني فجرى جمرى أذنه يف اجللوس.عقيل جيوز أن 

الشيخ: كالم ابن عقيل جيد لكن بشرط أن يؤخذ على صاحب الدكة أنه مىت حصل ضرر أزاهلا 



يضر يف املستقبل لكن نقول مادام  واملذهب ال جيوز مطلقاً حىت إبذن اإلمام ألنه إذا مل يضر اآلن رمبا
ال ضرر فيه وصاحب البيت حمتاجاً له فهذا فيه منفعة وليس فيه مضرة ويؤخذ تعهد على  اآلن

 صاحب البيت أبنه إذا حصل ضرر يف املستقبل يرفعه.
 

 فصل
ز القارئ: وال جيوز أن يفعل هذا يف ملك إنسان وال درب غري انفذ إال إبذن أهله ألنه حقهم فلم جي

 التصرف فيه بذلك بغري إذهنم.
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الشيخ: الدرب غري النافذ هو املسدود وذلك أبن يكون البيت يف آخر الشارع يسد الطريق فاحلق 
بعض الناس رمبا يكون جداره  يف هذا الطريق ألهله الذين أبواهبم عليه وليس الذين جدراهنم عليه ألن

لكن أهل هذا الطريق هم الذين أبواهبم عليه فال جيوز على هذا الطريق وابب بيته على جهة أخرى 
أن خيرج دكة وال ميزاابً وال روشناً وال ساابطاً إال إبذن أهله وظاهر كالم املؤلف العموم لكن التعليل 

مثل أن يكون بيته هو آخر بيت وقبل بيته أبربعة  يقتضي أن له إخراج ذلك فيما دون أبواب بيوهتم
بواب فتكون األربعة أمتار اليت من وراء األبواب من خصائص صاحب البيت أمتار مثالً تبدأ األ

فيجوز أن يضع فيها دكة وأن يضع فيها روشناً وأن يفتح فيها ابابً ألن ما دون أبواب البيوت من 
 حقه هو فقط.

  ك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز ألنه جيوز إبذهنم بغري عوض فجاز بعوضالقارئ: فإن صاحله املال
 كما يف القرار وقال القاضي ال يصح الصلح عن اجلناح والساابط ألنه بيع للهواء دون القرار.

الشيخ: الصحيح األول بال شك أنه جيوز أن يصاحل أهل السوق بوضع اجلناح يف الساابط ألن احلق 
التعريب عند قوم بلكونة وعند آخرين برندة وعند آخرين جناح وقولنا برندة ألن هلم واجلناح يسمى 

جائز ويكون املعرب عربياً كما يف قوله )سمْندمٍس َوإِّْسَترْبٍَق( واللغة العربية واسعة فيها ترادفات كثرية 
لك احلق واخلالصة أن الدرب املشرتك حق ألهل الدرب الذين أبواهبم شارعة فيه وأقصاه من أخره ُي

 فيه صاحب
 

لساابط والروشن والدكة وامليزاب ألن احلق له وأما آخر بيت لكن فيما دون أبواهبم فله أن خيرج فيه ا



 ما كان من وراء األبواب إىل فم السوق فهذا ال جيوز إال إبذهنم ألهنم هم أهله.
 

 فصل
لزمه ذلك ألن هواء ملكه القارئ: وإذا حصلت أغصان شجرته يف هواء ملك غريه فطالبه إبزالتها 

 طع وغريه كما لو دخلت هبيمة جاره داره ملك إخراجها.ملكه فإن مل يزله فلمالك األرض إزالتها ابلق
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الشيخ: صورة املسألة إنسان له خنلة وأعساهبا متدلية على ملك جاره فلجاره أن يطالبه إبزالتها 
ابألجرة على مالكها؟ اجلواب بقطعها أو ليها فإن مل فعل فله قطعها هو ولكن إذا قطعها فهل يرجع 

م تسليم األجرة ألننا لو مل نقل هبذا ملاطل وترك جاره يتضرر وتغطى الشمس نعم يرجع بذلك ويلز 
عنه وأما البهيمة إذا دخلت هبيمة جاره داره فإنه ُيلك إخراجها لكن ليس من املروءة أن خيرج 

قيها عنده ويقول جلاره إن هبيمتك البهيمة ألنه إذا أخرجها ضاعت وضلت ومن حسن اجلوار أن يب
لناس اآلن يلمونه لو أنه أخرجها وتركها تذهب ملا يف ذلك من اإلساءة لكن الفقهاء عندي بل حىت ا

 رمحهم هللا يذكرون األحكام بقطع النظر عن كونه حرام أو غري حرام فهذا شيء آخر.
ل ألن اجلهالة هاهنا ال متنع القارئ: فإن صاحله على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقي

الصحة كالصلح عن املواريث الدارسة وألن هذا مما حيتاج إليه ويسامح فيه فجرى التسليم فلم متنع 
جمرى مسن املستأجر للركوب وهزاله وقال القاضي يصح يف اليابس املعتمد على حائط وال يصح يف 

ار له وقال أبو اخلطاب ال يصح يف اجلميع ألن الرطب ألنه يزيد ويتغري وال يف غري املعتمد ألنه ال قر 
 رطب يزيد ويتغري واليابس ينقص ويذهب.ال
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الشيخ: كل هذا من التشديد يف الواقع والصحيح أنه جيوز أن يصاحل بعوض يف الرطب وغري الرطب 
زال فهذا مما يتسامح فيه ألن هذا مما يتسامح فيه فمثالً عسيب النخل لو صاحل عليه وهو قصري مث 

د أكثر فيقال هذا مما جيري فيه التسامح وهناك قول آخر عادة وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون ُيت
أنه يصح بشرط أن يكون ايبساً واثبتاً ألن اليابس ال يزيد واثبت ألنه إذا كان غري اثبت حتركه الرايح 



ذا اهلواء إىل هذه الدقة والقول الثالث أنه ال فإذا حركته الرايح مرة يشغل هذا اهلواء ومرة يشغل ه
طلقاً وعلى هذا فليس لنا إال قطعه املصاحلة املصاحلة قد تكون أبجرة مقطوعة فهذا يصح املصاحلة م

إذا قدر أن الغصن انكسر أو احرتق فإن صاحب الغصن ال يطالب اآلخر وأما إذا كان أجرة كل 
 ثاًل فهنا إذا أنقطع أو أحرتق سقط ابقي األجرة.سنة أبن نقول كل سنة متضي فعليك عشرة م

 
كانت شجرة يف داخل سور البيت مث خرجت إىل اخلارج يف الشارع أبغصاهنا فهل يلزم السائل: إذا  

 صاحبها إبزالتها أم أن عمله هذا جائز؟
 الشيخ: هذا جائز وهو من جنس امليزاب يف الشارع إال إذا آذت املارة فيلزمه إزالتها.

 ل: إذا كانت تؤذي أبوراقها املتساقطة؟السائ
ألن هذا مما يتسامح فيه وابلنسبة للوضع احلايل هناك الذين يكنسون  الشيخ: أوراقها ال تؤذي

 األسواق والشوارع.
السائل: عفا هللا عنك أحياانً يف بعض النظم تلزم البلدية أبن يرتد جدار حائط املالك مخسة أمتار 

 لكل جهة وحنو ذلك فهل هذا جيوز؟مثاًل جتاه طريق ومرتين 
 يوجه إىل دار اإلفتاء لكي يصدر فيه حكم عام.الشيخ: األحسن أن هذا السؤال 

 السائل: لو أخرج هبيمة جاره من دارها وضاعت فهل يضمن؟
 الشيخ: ال ليس عليه شيء مادام أنه فعل ماله فعل.

ح البيت مثالً وهلا صوت مرتفع فيقول السائل: أحياانً بعض اجلريان يشكو أن جاره يشغل آلة إلصال
 ف صواتً فهل له ذلك؟جلاره احضر بدهلا تكون أخ
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الشيخ: العلماء يقولون ليس له احلق أن يضع أشياء هلا صوت وهو جيد دوهنا مثاله اآلن يوجد بعض 
 املكيفات هلا صوت مزعج وإبمكانه أن أييت أبخف.

 يف جزء من مثرهتا معلوم ففيه وجهان أحدمها املنع للجهالة فيه ويف عوضه والثاينالقارئ: وإن صاحله 
جيوز ألن هذا يكثر يف األمالك املتجاورة ويف القطع إتالف وإضرار فدعت احلاجة إىل الصلح جبزء 

 من الثمرة ألنه أسهل.
إما القطع وأما اللي  الشيخ: كالمنا اآلن فيما إذا امتدت أغصان الشجرة إىل أرض اجلار فإنه يطلب



كل شهر أو أقل أو أكثر ففيه فإن رضي الطرفان أبن تبقى بشيء معلوم شهري كشعرة رايالت  
خالف والصحيح أن ذلك جائز لدعاء احلاجة إليه وإن صاحله جبزء من الثمرة ففيه كما يقول املؤلف 

ألنه كما جتوز املزارعة جبزء من وجهان أحدمها املنع للجهالة والثاين اجلواز وهذا هو الصحيح املتعني 
وز أن يصاحله ويقول هذا الغصن املتديل يل نصف الزرع واملساقاة جبزء من الثمرة فكذلك هذا فيج

 الثمر الذي يكون فيه فال أبس بذلك ألنه كاملزارعة أو املساقاة متاماً.
ألن قرار ملك اإلنسان  القارئ: ولو أمدت عروق شجرة حىت أثرت يف بناء غريه أو بئره فعليه إزالته

 م إزالته.ملكه فهو كهوائه ولو مال حائطه إىل ملك جاره أو طريق لز 
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الشيخ: امتداد العروق أفدان املؤلف رمحه هللا أنه قسمان قسم يلحق اجلار ضرر فهنا تلزم إزالة 
 أنه ال ُيكن أن نقول نزيل العروق حىت لو أدى إىل موت الشجرة ألنه ال يزال الضرر ابلضرر مبعىن

كثريًا فيما يسمى ابلقبو   ضرر اجلار صاحب الشجرة مع وجود الضرر على جاره واضح وهذا يقع
أحياانً متتد العروق إىل القبو ورمبا تنفذ احلجارة املطوية ورمبا ينفتح املاء مع هذا العرق فيتضرر اجلار 

ال يضره فظاهر كالم املؤلف أنه ال يلزمه وهلذا بال شك فيلزم صاحب الشجرة إزالتها أما إذا كان 
ره أنه إذا مل تؤثر مل تلزم اإلزالة وذلك ألن هذا مما جرت قال )حىت أثرت يف بناء غريه أو بئره( فظاه

العادة به أن متتد عروق الشجرة إىل ملك اجلريان ال سيما إذا كان ملك اجلار يسقى وملك صاحب 
ذن هللا تتجه إىل الندى أي إىل ما يسقى، فإن مل تؤثر على البناء الشجرة ال يسقى فإن العروق إب

تشتبك العروق بعروق اجلار وتؤثر على شجره ومثره فهنا نقول جتب إزالتها لكنها متنع النبات حبيث 
لكن كيف تزال؟ نقول يؤتى مثاًل أبانس حيفرون على حد ملك اجلار مث يقطعون العروق حىت ال متتد 

أخرى قطعت إلزالة الضرر مث قال املؤلف )ولو ... مال حائطه إىل ملك جاره أو إىل فإن امتدت مرة 
إزالته( أي لزمه إزالة احلائط ألنه إذا مال شغل شيئاً من اهلواء وصار عرضة للسقوط  طريق لزمه

 فيكون بذلك ضرر فتلزم إزالة اجلدار.
 

 فصل
يغرز فيه وتدًا وال مسمارًا وال حيدث عليه القارئ: ليس لإلنسان أن يفتح يف حائط جاره طاقاً وال 

 ريه مبا يضر به فلم جيز كهدمه.حائطاً وال سرتة بغري إذنه ألنه تصرف يف ملك غ
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الشيخ: اجلدار الذي بني اجلارين اترة يكون ألحدمها واترة يكون بينهما فإذا كان ألحدمها فإنه ال 
ه وأما إذا كان بينهما فإنه أيضاً ال جيوز لآلخر أن حيدث فيه شيئاً بال شك ألن امللك ليس له بل لغري 

ألن اجلدار مشاع لكن نقول يف هذه املسألة أي فيما إذا كان اجلدار حيدث فيه شيئا إال إبذن شريكه 
مشرتكاً نقول لكل واحد منهما أن يتصرف يف اجلدار مبا جرت به العادة فمثالً لو أراد أن يليسه من 

بيين وبينك وأان ال أريد التلييس بل نقول مادام يريد أن يليسه جهته مل ُينعه اآلخر فال يقول اجلدار 
ته وال أيخذ من جاره شيئاً فما املانع بل هذا مما يزيد اجلدار قوة وكذلك لو أراد أن يفتح فيه من جه

روزنة والروزنة مثل الرف لكنها يف صلب اجلدار وتسمى مشكاة قال تعاىل )َكمِّْشَكاٍة فِّيَها مِّْصَباٌح( 
نا ليس له ذلك وأما إذا  أن يفعل ألن هذا مما جرت به العادة إال إذا أدى إىل إضعاف اجلدار فهفله 

كان اجلدار ألحدمها حبيث بناه أواًل مث جاء جاره وبىن إىل جنبه فاجلدار لألول فله أن يتصرف فيه مبا 
جلدار ملكه لكنه ليس له شاء فله أن يفتح طاقاً وله أن يغرز فيه وتدًا وله أن يدق فيه مسمارًا ألن ا

بىن حجرة إىل جنب اجلدار وأراد صاحب اجلدار أن يفتح أن يفتح طاقاً يضر جباره مثاله لو كان جاره 
طاقاً إىل احلجرة فإنه ُينع ألن هذا يضر بصاحب احلجرة فيدخل عليه الربد يف الشتاء ويدخل عليه 

 السموم يف الصيف فيضره ومعلوم أنه ال حيل لإلنسان أن
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على هذا اجلدار مبعىن أنه حوش مراح فله حيدث يف ملكه ما يضر جباره أما إذا كان اجلار ليس له بناء 
حت الطاق مسعت كالمي وكالم أهلي أن يفتح فيه الطاق فإذا قال اجلار ال تفتح الطاق ألنك إذا فت

وأان ال أريد هذا؟ قلنا أليس له أن يرفع جداره أصالً حىت يصل إىل أسفل الطاق؟ اجلواب بلى فلو 
أسفل له ذلك واآلن هو ال يريد أن يرفع اجلدار وإمنا يريد  أراد أن يرفع اجلدار كله إىل حد الطاق من

ضرر عليك ألنك أنت اآلن تتكلم يف مراح ينقل أن يرفع جزءًا من اجلدار فله ذلك وأنت ال 
األصوات ويبعدها واخلالصة إذا كان اجلدار ألحدمها مل ُيلك اآلخر إحداث أي شيء فيه وإذا كان 

 أن حيدث يف هذا اجلدار ما جرت به العادة.اجلدار بينهما فلكل واحد منهما 
عن محله لقول النيب صلى هللا  القارئ: وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر ابحلائط أو يضعف



عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار( وإن كان ال يضر به وبه غىن عنه مل جيز عند أكثر أصحابنا ألنه 
الطاق وغرز املسمار وأجازه ابن عقيل خلرب أيب  تصرف يف ملك غريه مبا يستغين عنه فلم جيز كفتح

الشقص املشفوع والفسخ ابلعيب وإن احتاج  هريرة وألن ما أبيح ال تعترب له حقيقة احلاجة كانتزاع
إليه حبيث ال ُيكنه التسقيف إال به جاز ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ال 

بة على جداره( متفق عليه وألنه انتفاع ال ضرر فيه دعت احلاجة إليه ُينع أحدكم جاره أن يضع خش
وذكر القاضي وأبو اخلطاب أنه ال جيوز إال ملن ليس إال حائط  فوجب بذله كفضل املاء لبهائم غريه

 واحد وجلاره ثالثة وقد يتعذر التسقيف على احلائطني غري املتقابلني فالتفريق حتكم.
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هل جيوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضى جاره؟ اجلواب إن كان  الشيخ: املسألة
ضى جاره ألنه ال جيوز يضر اجلدار أو كان اجلدار ضعيفاً ال يتحمل فهنا ليس له أن يضعها إال بر 

اإلضرار ابلغري وإن كان اجلدار يتحمل وال ضرر فيه فإن كان اجلار حمتاجاً إىل وضعه حبيث تكون 
رية وجدار اجلار ابلعرض فهنا ال أبس أن يضعها بدون إذن اجلار ألنه حمتاج إليها وإن كان اخلشب قص

ها فله أن يفعل أو ال يف هذا خالف بني ليس حمتاجاً إليها أبن كانت احلجرة مربعة يعين طوهلا عرض
ه أن يغرز العلماء منهم من قال إن له أن يفعل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال ُينعن جار جار 

خشبه على جداره( وألن هذا ال يضر اجلدار بل ال يزيده إال قوة ومتاسكاً ومحاية عن الشمس واهلواء 
اجلار من وضع خشبه على جدار جاره إال إذا كان هناك  وهذا القول هو الراجح أنه ال جيوز منع

 ضرر أو كان اجلدار ال يتحمل.
الشرطني ففيه روايتان إحدامها جيوز ألن جتويزه يف  القارئ: فأما وضع اخلشب يف حائط املسجد مع

لة ملك اآلدمي املبين حقه على الضيق تنبيه على جوازه يف حق هللا املبين حقه على املساحمة والسهو 
 والثانية املنع اختارها أبو بكر ألن األصل املنع خولف يف اآلدمي املعني فيبقى

 
ه الرواية أن ُينع من وضعه يف ملك اجلار إال إبذنه فيما عداه على مقتضى األصل ويتخرج على هذ

 ملا ذكران للرواية األوىل.
كان اجلدار يتحمل فإن له الشيخ: الصواب أن جدار املسجد كغريه فإذا مل يكن على اجلدار ضرر و 

 أن يضعه سواء استأذن اإلمام أم مل يستأذن واملراد ابإلمام هنا إمام السلطة ال إمام اجلماعة.
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القارئ: فإن صاحله املالك على وضع خشبة بعوض يف املوضع الذي جيوز له وضعه مل جيز ألنه أيخذ 
معلومة أو على التأبيد عوض ما جيب عليه بذله وإن كان يف غريه جاز سواء كانت إجارة يف مدة 

لسقوط  بشرط كون اخلشب معلوماً برؤية أو صفة والبناء معلوم واآللة معلومة ومىت زال اخلشب
احلائط أو غريه فله إعادته ألنه أستحق بقاءه بعوض ولو كان له رسم طرح خشب فصاحله املالك 

 ه على وضعه جاز على نزعه.بعوض على أن ال يعيده عليه أو ليزله عنه جاز ألنه ملا جاز أن يصاحل
أو ليزيله الشيخ: قوله )لو كان له رسم طرح خشب فصاحله املالك بعوض على أن ال يعيده عليه 

عنه جاز( املعىن لو أستأجره على أن يضع على جداره اخلشب مث سقط اجلدار وصاحله بعوض على 
 أن ال يعيده أو يزيله عنه جاز.

 
 فصل

ا يف زقاق غري انفذ وظهرها إىل الشارع فله فتح ابب إىل الشارع ألن له القارئ: فإن كان له دار ابهب
ا إىل الشارع مل يكن له فتح ابب إىل الزقاق لالستطراق ألنه ال حقاً يف االستطراق فيه وإن كان ابهب

جيوز له أن جيعل لنفسه حق االستطراق يف مكان مملوك ألهله ال حق له فيه وحيتمل اجلواز ملا نذكره 
 الفصل الذي يليه.يف 

اببه  الشيخ: صورة املسألة إنسان له بيت يف طريق غري انفذ وله ابب يف نفس الطريق فله أن يبقى
وله أن يفتح ابابً مما يلي فم السوق وله أن يفتح ابابً من ظهر البيت إذا كان على الشارع النافذ وإن  

يف الزقاق فليس له أن يفتح ألن  كان العكس أبن كان ابب البيت مما يلي الشارع وليس له ابب
 الزقاق حق ملن أبواهبم فيه وهذا ليس له ابب فيه.

اانً للضوء والنظر ال يصلح لالستطراق ألن له رفع مجيع حائطه فرفع بعضه القارئ: وله أن يفتح مك
ا له أوىل وإن فتحه ابابً يصلح لالستطراق وقال ال أجعله طريقاً بل أغلقه وأمسره ففيه وجهان أحدمه

 ذلك ملا ذكران والثاين ال جيوز ألن الباب دليل على االستطراق فيجعل لنفسه حقا.
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داران ابب إحدامها أو ابهبما يف زقاقني غري انفذين بينهما حائط فأنفذ إحدامها إىل  وإن كان له
داراً واحدة فرفع بعضه أوىل األخرى جاز يف أحد الوجهني ألن له رفع احلائط من بينهما وجعلهما 

هلا فيه  والثاين ال جيوز ألنه جيعل الزقاقني انفذين وجيعل االستطراق يف كل واحد منهما من دار ال حق
وكل موضع ال جيوز إذا صاحل أهل الدرب بعوض أو أذنوا له بغري عوض جاز ألن املنع حلقهم فجاز 

 هلم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم.
التفاصيل دليل على أئمتنا وعلماءان رمحهم هللا قد مشلوا ببحوثهم مجيع ما ُيكن أن الشيخ: يف هذه 

ا يدل على توسع الفقه اإلسالمي وكل هذه التفاصيل مأخوذة من يقع بل رمبا حبثوا يف أشياء ال تقع مم
نوعاً قواعد معلومة يف الشرع وهو أنه ال جيوز ألحد أن يعتدي على حق أخيه إال إبذنه ما مل يكن مم

من قبل الشرع وليس ألحد أن يعتدي على أمر حمرم شرعاً ولو رضي صاحبه ألن حكم هللا فوق كل 
 ملسائل والصور اليت ذكرها املؤلف رمحه هللا.حكم هذا هو خالصة هذه ا

 السائل: هلل للرجل أن يوقف سيارته أمام ابب بيت غريه؟
ة أمام بيت الرجل إال إذا كان إيقافاً مؤقتاً  الشيخ: هذا حسب العرف فاآلن ال يوقف اإلنسان سيار 

كان الباب ابب سيارة فإن   كما لو كان مثاًل يف دعوة ووقفها فقد جرت العادة أبنه ال أبس هبا إال إذا
الناس اآلن ُيتعون من ذلك ويقولون خيشى أن حيتاج اإلنسان إىل خروجه بسيارته وجيد هذا قد أغلق 

 عليه الباب.
اإلنسان مسجدًا وتربع مبكان من أرضه لذلك املسجد مث نزح الناس من هذه املنطقة  السائل: إذا بىن

 نه أخرجها هلل؟إىل مكان آخر فهل تعود األرض له أم ال أل
الشيخ: إذا نزح الناس عن املكان فإنه جيب على هذا املتربع أن يبيعه وينقله إىل مكان آخر مبعىن 

 أن يلغيه ألنه أخرجه هلل.يبين مسجد آخر يف مكان آخر وال ُيكن 

(5/57) 

 

الً مث يبين السائل: حيدث أن اإلنسان يبين يف ملكه مسجدًا مث ينتقل ببناء جديد إىل طرف مزرعة مث
لي فيه هو وأوالده فقط وليس هناك مسجد آخر فماذا يفعل يف املسجد األول علماً أبن املسجد يص

 له جريان؟
الشيخ: إذا كان ليس يف املسجد ابب على الشارع فالظاهر أنه حسب نيته فإذا كان بناه على أنه 

املكان مثالً تقدم وأتسع من  مسجد مؤبد فهو جيب أن يبقى وإذا كان عليه ضرر ابلرجوع إليه ألن



  بدله يف اجلهة الثانية عرضاً عن املسجد األول.الناحية األخرى ففي هذه احلال تقدر قيمته ويبين
السائل: إذا فتح الشخص طاقاً يف جداره لكنه يطل على حوش جاره حبيث يكشف على أهل جاره 

 فهل له ذلك؟
 

ث يكون قامة الرجل متوسط ال حيجزها مل جيز ألنه جيب الشيخ: ال، ال جيوز فمثالً لو نزل الطاق حبي
 شاهدة األسفل.على األعلى سرتة متنع م
 السائل: هل هو النافذة؟

 الشيخ: نعم وهي اليت يسميها بعض النس الدريشة.
 

 فصل
القارئ: فإن كان اببه يف زقاق غري انفذ فأراد تقدُيه حنو أوله جاز ألنه يرتك بعض حقه وإن قدمه حنو 

له رفع حائطه كله ره مل جيز ألنه جيعل لنفسه االستطراق يف موضع مل يكن له وحيتمل اجلواز ألن آخ
فيملك رفع بعضه وألن ما يلي حائطه فيئا له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء فإن له ابتداء 

 البناء جعل اببه حيث شاء فرتكه له ال يسقط حقه منه.

(5/58) 

 

أن مثل هذه املسائل يرجع فيها إىل العرف فإذا جرى التسامح بني الناس يف مثل الشيخ: الظاهر 
لباب أن ينقل الباب إىل هذه األمور مشينا على هذا العرف فمثاًل زقاق صغري ليس بنافذ لصاحب ا

فم الزقاق وليس له أن ينقله إىل أسفله ألنه ال حق له يف االستطراق فيما وراء اببه، لكن ينبغي أن 
ال مثل هذه املسائل ليس فيها نص بني فريجع فيها إىل العرف فإذا تعارف الناس أن صاحب يق

ن له رفع حائطه كله( فهذا فيه نظر البيت له أن يضع الباب حيث شاء عممل به وأما قول املؤلف )أل
ة بيته ألن الباب يكون الدخول واخلروج حمصورًا يف نقطة معينة لكن لو هدم اجلدار كله وجعل كل بقي

 مفتوحاً مل يصبح كالباب احملصور.
القارئ: ولو تنازع صاحبا البابني يف الدرب ففيه وجهان أحدمها حيكم ابلدرب من أوله إىل الباب 

ألن يدمها عليه واستطراقهما فيه وسائر الدرب لآلخر ألن اليد له الستقراطه وحده  األول هلما
صرفا فعلى الوجه األول لصاحب الباب الصدارين جعل آخر والثاين هو بينهما ألن هلما مجيعاً يدًا وت



ني الدرب دهليزًا خيتص به عن سائر أهل الدرب ألنه ملكه خاصة وعلى الثاين ال جيوز ألنه مشرتك ب
 اجلميع.

الشيخ: الصحيح أنه ال جيوز ألن جعله دهليزًا معناه أنه نقدم اببه إىل آخر ابب من جريانه ويبقى 
تص به وهذا ال شك أن فيه شيئاً من التضييق عليهم ألهنم رمبا إذا كان السوق بقية السوق له خي

ا يكون عند تنزيل األغراض مفتوح إىل األخر رمبا أتيت سيارة ترجع على الوراء فيكون هلا فسحة ورمب
واألمتعة يكون هلا فسحة وصورة هذه املسالة نقول هذا الطريق املسدود انتهت أبواب اجلريان إىل 

ه والذي يف أسفله واحد فمن نصفه إىل أسفله هلذا الواحد فلصاحب هذا البيت الواحد الذي نصف
 يف األسفل أن جيعله دهليزاً 
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لبيته فيقدم الباب ويدخل بقية السوق ألنه ال يشاركه فيه أحد فنقول هذا فيه نظر ألن يف بقية 
علون أبواب البيوت متأخرة ا من جديد وجيالسوق مصلحة لآلخرين وألنه رمبا هتدم البيوت وينشئوهن

يف الداخل فإذا قدم اببه صار كأنه ملكه فالصحيح أنه ال جيوز فقول املؤلف )وعلى الثاين ال جيوز( 
 نقول هذا هو الصحيح.

 
 فصل

القارئ: إذا كان بينهما حائط مشرتك فاهندم فدعا أحدمها صاحبه إىل عمارته فأىب أجرب ألنه إنفاق 
ر فأجرب عليه كإطعام العبد املشرتك وألن يف تركه ضرا فأجرب عليه  شرتك يزيل الضر على ملك م

كالقسمة فإن مل يفعل ابع احلاكم ماله وأنفق عليه فإن مل يكن له مال أقرتض عليه وأنفق وإن أنفق 
رب ألنه الشريك إبذنه أو أذن احلاكم رجع عليه ابلنفقة واحلائط بينهما كما كان قبل اهندامه وعنه ال جي

 على ملك ال جيب لو أنفرد به فلم جيب مع االشرتاك كزرع األرض.إنفاق 
الشيخ: الصواب األول أنه جيرب عليه ألن إبقائه بدون بناء ضرر وقد قال النيب صلى هللا عليه وعلى 

 آله وسلم )ال ضرر وال ضرار(.
خلشب الذي له رسم لم ُينع كعوض االقارئ: وإن أراد شريكه بناءه مل ُينع ألنه يعيد رمساً يف مشرتك ف

فإن بناه آبلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه ألنه عاد بعينه وليس للباين فيه إال أثر أتليفه وإن 
بناه آبلة من عنده فهو للباين ليس لشريكه االنتفاع به وللباين نقضه إن شاء ألنه ملكه خاصة ولو 



ا ألنه ملا مل جيرب على إنشائه مل جيرب على جيرب على قبوهل بذل له شريكه نصف قيمته لئال ينقضه مل
إبقائه وعلى الرواية األوىل جيرب على تركه ألنه جيرب على إنشائه فيجرب على إبقائه فإن كان للشريك 
على احلائط رسم انتفاع قلنا للباين إما أن أتخذ منه نصف القيمة ومتكنه من إعادة رمسه وإما أتخذ 

 مشرتك بينهما فلم جيز أن يسقط حق شريكه.عك ألن القرار بناءك ليبين م
 

 فصل

(5/60) 

 

القارئ: وإن كان السفل ألحدمها والعلو لآلخر فاهندم السقف الذي بينهما فاحلكم فيه كاحلائط 
 السقف فعليه املشرتك سواء ألنه ينفعهما فهو كاحلائط بينهما وأيهما هدم احلائط أو

 
ه وجيب هدمه فصري كاملنهدم بنفسه وإن اهندمت حيطان صاحب السفل إعادته إال أن خياف سقوط

مل ُيلك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباانته ألنه ملكه خاصة وعنه جيرب ألهنما ينتفعان به فأشبه 
ليس لصاحب السفل احلائط املشرتك وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتني و 

ئه إن أراده فإن بنائه آبلته فهو على ما كان ال ُيلك أحدمها نقضه وإن بناه منع صاحب العلو من بنا
بغري آلته فقال أمحد رضي هللا عنه ال ينتفع به صاحب السفل حىت يؤدي القيمة فيحتمل أن ليس له 

رح اخلشب ونصب الوتد وحنوه السكىن ألن فائدة احليطان أكثرها للسكىن وحيتمل أنه ليس له ط
ألن ذلك هو االنتفاع ابحلائط مباشرة ولبانيه نقضه ألنه ملكه وال جيرب على إبقائه دون السكىن 

 ابلقيمة ألنه ال جيرب على ابتدائه.
الشيخ: هذا الفصل قد يظن الظان أنه ال يتصور ولكنه متصور كثريًا فقد يكون عمارة أسفلها ألانس 

ناً وأحياانً ابلعكس فهذا شيء متصور حياانً يكون أسلفها مسجداً وأعالها مسكوأعالها آلخرين وأ
واجلدار األسفل كما أنه مصلحة لألسفل فهو مصلحة أيضاً لألعلى فلو قال صاحب اجلدار األسفل 

أان ال أبين لكن أنت قـَوِّم أعمدة فهنا ال يلزم األسفل أن يقوم أعمدة ألن املصاحلة خاصة بصاحب 
 العلو.

 
 فصل



انعورة حيتاج إىل عمارة فذلك كاحلائط املنهدم سواء وإن كان القارئ: فإن كان بينهما دوالب أو 
بينهم قناة أو عني ففي إجبار املمتنع من عمارهتا روايتان فإن بناها أحدمها مل ُيلك منع صاحبه من 

 نصيبه ألنه ليس له فيها إال أثر الفعل.

(5/61) 

 

تدور فيها فتنزل هذه األواين على الشيخ: الدوالب عبارة عن جنزير فيه أواين مثل السطول هلا رحى 
إىل أسفل فإذا وصلت إىل بطنها فإذا صعدت صعدت على ظهرها فهي تدور ظهرها إىل فوق وبطنها 

املاء غرقت من املاء مث ارتفعت وإذا ارتفعت يكون بطنها إىل فوق ويكون مملوء من املاء مث تصب يف 
ناعورة فالظاهر وهللا أعلم أهنا من جنس ساقي يصب على الربكة وهكذا فهذا هو الدوالب أما ال

واملهم أن القاعدة عندان اليت ينبغي أن  املواسري وأان ال أعرفها لكن الظاهر أهنا من جنس املواسري
جنعل كل هذه التفاريع عليها هي أن املشرتك بني شخصني إذا احتاج إيل زايدة يف التجديد مل جيرب 

ٍ من أحدهم وإن احتاج إىل دفع ضرر أجرب ا آلخر فهذه هي القاعدة فلو كان بينهما جدار من َلنبِّ
من الطوب األمسنت وقال الثاين ال فهل جيرب الثاين؟ الطني وقال أحدمها أريد أن أهدمه وأعيده 

اجلواب ال جيرب ألن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه جتديد منفعة، فإن اهندم هذا اجلدار وقال أحدمها 
من الطوب وقال الثاين بل من اللَّنبِّ األول، فأيهما الذي يتبع؟ اجلواب  أريد أن أعيده على جدار
 يده من اللنب أوالً اللهم إال إذا تساوت القيمة أي قيمةيتبع الثاين الذي يقول أع

 
اللنب من األمسنت ومن الطني فهنا نقول من طلب األعلى أجيب ومن امتنع منه أجرب فأيهما أعلى 

أو من الطني؟ اجلواب لنب الطوب من األمسنت وهذه هي القاعدة يف هذه لنب الطوب من األمسنت 
 يرجع إىل العرف.املسائل كلها أما احلقوق فهذا 

 السائل: ما فرق بني الضرر والضرار؟
 الشيخ: الضرر هو الذي يكون بال قصد والضرار الذي يكون بقصد.

(5/62) 

 



بني الناس كثري من األحيان يدعي كل واحد منهما  السائل: األشياء املشرتكة اليت يثبت فيها اخلالف
مثاًل يقول حيجب مين الشمس ضرر تساوى األمران يعين كل منهما أقام بينة على أن هذا احلائط 

فأريد أن يبقى واآلخر يقول هذا احلائط أريد أن أهدمه حىت يدخل عليَّ اهلواء والشمس بفإذا أدعى  
 واآلخر إلزالته فقول من أنخذ به؟ كل واحد منهما ضررًا األول إلبقائه

 تبني األمر.الشيخ: هذا يرجع إىل أهل اخلربة فيه لكن األصل بقاء ما كان على ما كان حىت ي
السائل: لو وجد جاران وأراد أحدمها أن يبين بينه وبني جاره جدارًا وعرض على صاحبه أن يعينه 

 من االستفادة من هذا اجلدار؟على هذا اجلدار فأىب مث بناه لوحده فهل له أن ُينعه 
أو دق وتد  الشيخ: ال ليس له ذلك فليس له أن ُينعه أن يغرز خشبه عليه أما أن يستغل بفتح روزن

وما أشبه ذلك فله أن ُينعه لكن الشيء الذي يكون من مصلحة اجلدار ومصلحة اجلار فإنه ال ُينعه 
 منه.
 

 فصل
ر جاره حنو أن يبنيه محاماً بني الدور أو خمبزاً بني القارئ: ليس للمالك التصرف يف ملكه مبا يض

تذب ماء بئر جاره لقول النيب صلى هللا عليه العطارين أو جيعله دار قصارة هتز احليطان أو حيفر بئرًا جت
وسلم )ال ضرر وال ضرار( رواه ابن ماجه والدارقطين بنحوه وألنه تصرف يضر جبريانه فمنع منه  

ن وليس له سقي أرضه مبا يهدم حيطاهنم وإن كان هلم سطح أعلى من سطح كالدق الذي يهز احليطا
 فع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه.جاره فعلى األعلى بناء سرتة بني ملكيهما ليد
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الشيخ: كل هذا يؤخذ من قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 
وال ضرار( والفرق بني الضرر له )من ضار ضار هللا به( ومن قوله )ال ضرر فليكرم جاره( ومن قو 

والضرار أن الضرار مقصود هو أن يقصد اإلنسان الضرر والضرر أن أييت بدون قصد، يقول املؤلف 
رمحه هللا )ليس للمالك التصرف يف ملكه مبا يضر جاره حنو أن يبينه محاماً بني الدور( ألن هذا يضر 

بزًا بني العطارين ألن الظاهر أن رحية اإلحرار وكثرة الناس والرائحة كذلك أيضاً إذا بىن خمابلرطوبة 
 والبخار تؤثر

(5/64) 



 

على اجلو فمن جاء للعطارين ليشرتي ال يستطيع أن يعرف رائحة الطيب بدقة فهذا ضرر فلهم أن 
يطان( يعين غسيل ثياب وكيف ز احلُينعوه من بناء املخبز بني العطارين قوله )أو جيعله دار قصارة هت

هتز احليطان؟ نقول ألنه جرت العادة أنه إذا اتسخ الثوب وسخاً شديدًا وضعوه على حجر كبري مث 
جاءوا خبشبة مدقة أو شبهها فيدقونه هبا من أجل أن يتسرب الوسخ فهذا إنسان جعل داره قصارة 

حيفر بئرًا جتتذب ماء جاره( هذا أيضاً )أو  فإنه مع الضرب تتهز احليطان فله أن ُينعه من ذلك قوله
ضرر عظيم لكن ماذا يصنع إذا حفر بئرًا وهو ال يريد اإلضرار جباره لكن نقص املاء، فبماذا نلزمه؟ 
اجلواب نلزمه بطم البئر وال يستخرج منها املاء، ولو أنه جعل حول بيته ماطورًا للكهرابء مبعىن أنه ال 

يف بيته ماطورًا للكهرابء فهل ُينع من ذلك أو ال؟ اجلواب ُينع ألن  فجعل يوجد كهرابء عامة يف البلد
له صواتً عظيماً ورمبا يهز األرض، ولو كان عنده حفل عرس ووضع مكربات الصوت حول اجلريان 

فهل هلم أن ُينعوه؟ اجلواب هلم أن ُينعوه ألن هذا يقلق راحتهم وُينعهم من النوم واملهم أن القاعدة 
ُينع الضرر عن جريانه فإن اختلفوا فقال صاحب الضرر الذي يدعى عليه الضرر ليس  هي أنالعامة 

يف هذا ضرر وقال جاره بل فيه ضرر فإنه يرجع يف ذلك إىل أهل اخلربة، مث ذكر املؤلف رمحه هللا أنه 
إذا كان له سطح أعلى من سطح جاره وجب على األعلى أن يتخذ سرتة متنع مشارفة األسفل وال 

لألسفل ضع جداراً طوياًل حىت ال أشرف عليك منه بل نقول أنت أيها األعلى جيب عليك أن يقول 
تضع جدارًا ُينع مشارفة األسفل فإن كان بينهما شارع مبعىن أهنما ليسا جارين متالصقني بل بينهما 

خر شارع وهذا له درائش مطلة على الشارع لكن من وقف عند هذه الدريشة رأى بيت الرجل اآل
ن وراء الشارع فهل نلزمه أبن يرفع الدريشة؟ اجلواب نعم نلزمه أبن يرفعها أو يضع زجاجاً مثلجاً م

 حبيث ال يرى من ورائه بيت جاره.
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 ابب احلوالة
 القارئ: وهي نقل الدين من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه.

 رو فقال زيد للرجل أحلتك على عمروالشيخ: مثال ذلك رجل له دين على زيد ولزيد دين على عم
فقبل فاآلن انتقل الدين من ذمة زيد إىل ذمة عمرو وقد قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 )من أحيل على مليء فليتبع(.



القارئ: وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا بدليل جوازها يف الدين ابلدين وجواز التفرق قبل 
خيار ألهنا ليست بيعاً وال يف معناه  جلنس الواحد وأسم خاص فال يدخلهاالقبض واختصاصها اب

 لكوهنا مل تنب على املغابنة.
الشيخ: ومن أجل هذا جاز القرض ألنه عقد إرفاق فيجوز مثاًل أن أقرضك عشرة دراهم وتعطيين 

ز إال بشرط عوضها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتني مع أنين لو بعت عليك دراهم بدراهم مل جي
 القبض يف

 
ذا إذا كان القرض جير نفعاً إىل املقرض صار حمرماً ألنه قصد فيه املعاوضة واملغابنة كما قال اجمللس وهل

 املؤلف.
القارئ: واألصل فيها قول النيب صلى هللا عليه وسلم )مطل الغين ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء 

 فليتبع( متفق عليه.
 هو القادر على الوفاء فمطله أي منعه  عليه وسلم )مطل الغين ظلم( الغينالشيخ: قوله صلى هللا

صاحب الدين ظلم ولكن مىت يتحقق املطل؟ اجلواب يتحقق املطل يف الدين احلال إذا طلبه صاحبه 
ويف الدين املؤجل إذا حل أجله فمثاًل إذا اشرتيت من شخص سلعة بثمن مؤجل إىل دخول شهر ذي 

جة وال يؤخر ألن أتجيله يدل على شرتي أن يويف فور دخول شهر ذي احلاحلجة وجب على امل
مناً، أما احلال فإنه ال جيب أداؤه إال ابملطالبة وقيل إن املؤجل إذا  املطالبة به عند حلول األجل ضِّ

حل فهو كاحلال من األصل وأن فائدة التأجيل أن صاحب الدين ال ُيلك املطالبة مادام األجل ابقياً 
 قال إن الذي عليه الدين أنه مماطل حىت يطالب به رب الدين.مت األجل ملك املطالبة ولكنه ال يفإذا 
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القارئ: وال تصح إال بشروط أربعة أحدها أن حييل على دين مستقر ألن مقتضاها إلزام احملال عليه 
 الدين مطلقا وال يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط.

 رض السقوط( املعىن أي ما هو عرضة للسقوط.ا هو لعالشيخ: قوله )فيم
 القارئ: وال يعترب استقرار احملال به.

الشيخ: عندان األن دين حمال به ودين حمال عليه صورة املسألة زيد له يف ذمة عمرو مائة رايل فأحاله 
 ان كذلكعمرو على خالد مبائة رايل فالدين الذي على عمرو حمال به وعلى خالد حمال عليه وعند



حمال وحميل فاحملال هو الطالب واحمليل هو املطلوب فصار عندان دينان وعاقدان فالدينان يقال له 
 حمال به وحمال عليه وأما العاقد فيقال حميل وحمال.

القارئ: جلواز أداء غري املستقر وال جتوز احلوالة بدين السلم وال عليه ألنه ال جتوز املعاوضة عنه به 
 وال عنه.

لنا أن القول الراجح أن دين السلم كغريه جتوز املعاوضة به وجتوز املعاوضة عنه وأن  يخ: سبقالش
احلديث )من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه( حديث ضعيف وإن صح فاملراد إذا تضمن ذلك 

 راب.
ألنه القارئ: ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح وإن أحالت املرأة به عليه مل يصح 

 مستقر وإن أحال املشرتي البائع بثمن املبيع يف مدة اخليار صح وإن أحال البائع به عليه مل يصح غري
 لذلك وإن أحال املكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح وإن أحال سيده به عليه

 
مل يصح لذلك وإن أحيل على املكاتب بدين غري مال الكتابة صح ألن حكمه حكم األحرار يف 

 أحال من عليه دين على من ال دين عليه فهو توكيل يف االقرتاض.ات وإن املداين
الشيخ: معىن التوكيل يف االقرتاض أي أنه وكله أن يقرتض من هذا احملال عليه ليستويف منه مثال ذلك 

عمرو يطلبك مائة رايل فأحلته على زيد وقلت أحلتك على زيد وليس عنده شيء فهو توكيل يف 
 ل عليه أن يقول ال؟ اجلواب نعم له ذلك ليس عليه شيء.ك احملااالقرتاض هل ُيل
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القارئ: وإن أحال من ال دين عليه على من ال دين عليه فهو توكيل يف االقرتاض وإن حال من ال 
يه دين على من ال دين دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل يف االستيفاء وإن أحال من عل

نه وليس شيء من ذلك حوالة إذ احلوالة حتول احلق وانتقاله وال حق هاهنا عليه فهو ملتمس إيفاء دي
يتحول وإمنا جاز التوكيل بلفظ احلوالة الشرتاكهما يف معىن وهو حتول املطالبة من املوكل إىل الوكيل  

 كتحوهلا من احمليل إىل احملتال.
 

 فصل
حتوله على صفته ويعترب التمثال يف ثالثة  الثاين متثال احلقني ألهنا حتويل احلق فيعترب القارئ: الشرط



أشياء اجلنس فلو أحال من عليه أحد النقدين ابآلخر مل يصح والصفة فلو أحال على املصرية أبمريية 
أجل أو عن املكسرة بصحاح مل يصح واحللول والتأجيل فإن كان أحدمها حااًل واآلخر مؤجال أو 

احلوالة فرتاضيا على خري مما أحيل به أو دونه أو  أحدمها خمالفاً ألجل اآلخر مل يصح وإن صحت
 تعجيله أو أتخريه أو االعتياض عنه جاز ألنه دين اثبت فجاز فيه ذلك كغري احملال به.
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الشيخ: هذا شرط أن يتماثل احلقان يف اجلنس والصفة واحللول والتأجيل وذلك ألهنما إذا اختلفا يف 
بيع الدين ابلدين مثال ذلك أحال بذهب على فضة إنسان مدين  اجلنس صار هذا بيعاً فيدخل يف

على لشخص بعشرة داننري وله على آخر أي املدين له على آخر مائة درهم فأحال صاحب الداننري 
صاحب الدراهم فهذا ال جيوز ألن حقيقته أنه بيع دين بدين وأيضاً بيع ذهب بفضة بدون التقابض 

ري بينهما الراب مثل أحال شخصاً يطلبه برًا على آخر بتمر فإنه ال حىت لو فرض أنه من غري الذي جي
بشيء أحسن وأسوق  جيوز وذلك ألنه يكون بيعاً فيكون بيع دين بدين واألمر الثاين الصفة فلو أحال

بني الناس على ما دونه يقول املؤلف أنه ال حيل ولو كان على ما فوقه فإنه ال حيل أيضاً ألنه البد من 
ي يف الصفة ولنضرب مثاًل بغري الدراهم والداننري فمثاًل لو كان عليه مائة صاع بر جيد أحال التساو 

هذا ال جيوز وكذلك لو كان عليه مائة على شخص آخر عليه مائة صاع بر متوسط يقول املؤلف إن 
 صاع بر متوسط أحال على
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عاوضة له وجه لكن إذا كان على سبيل مائة صاع بر جيد فإنه ال جيوز وهذا إذا كان على سبيل امل
ملانع ال أجد هلذا مانع مادام املساحمة ورضي من له الدين ابألنقص أو من عليه الدين ابألكمل فما ا

املسألة على سبيل التسامح فمثاًل هو مطلوب مائة صاع بر رديء أحال على مائة صاع بر جيد ما 
األكمل وابلعكس أيضاً لو كان عليه مائة صاع بر  املانع فهو رضي لنفسه ابألنقص على وأحال على

اآلن رضي ابألقل وأختار هذا وكذلك  جيد وأحال مبائة صاع بر رديء فما املانع ألن صاحب الدين
أيضاً من ابب أوىل مسألة احللول والتأجيل إذا كان عليه دين حال مائة درهم حالة وأحال صاحبها 

و أجلها املستحيل على صاحب الدين فال مانع إذا قال على شخص آخر مبائة مؤجلة فهذا كما ل



مؤجاًل فما املانع من هذا أو كان عليه دين  املستحيل أان راضي أن حتولين على فالن ولو كان الدين
مؤجل وأحاله على دين حال فما املانع هذا زاده خرياً فالذي يظهر يل أن احللول والتأجيل والصفة 

ع من ذلك إمجاع فهذا ال خنالف اإلمجاع إما إذا مل تكن املسألة إمجاعية أهنا ليست بشرط إال أن ُين
 املساحمة. فالصحيح أن ذلك جائز وأنه من ابب

 
 فصل
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القارئ: الشرط الثالث أن يكون مبال معلوم على مال معلوم ألنه يعترب فيهما التسليم والتماثل 
ذمة وإمنا جتب قيمته ابإلتالف ه ألنه ال يثبت يف الواجلهالة متنعها وال يصح فيما ال يصح السلم في

ويصح يف كل ما يثبت مثله يف الذمة ابإلتالف من األمثان واحلبوب واألدهان وفيما يصح السلم فيه 
غري ذلك كاملذروع واملعدود وجهان أحدمها ال تصح احلوالة به ألن املثل ال يتحرر فيه وهلذا ال 

أن يبين احلكم فيه على القرض إن قلنا يقضي  يثبت يف الذمة وحيتمليضمن مبثله والثاين يصح ألنه 
يف هذا مبثله صحت احلوالة به ألنه يثبت يف الذمة بغري السلم وإال فال ألنه ال يثبت يف الذمة إال 
ابلسلم وال تصح احلوالة يف السلم وإن كان عليه إبل من قرض وله مثل ذلك على آخر صحت 

ت احلوالة وإن ثبت قيمتها فاحلوالة هبا صحيحة وإن كان بت يف الذمة مثلها صحاحلوالة هبا ألنه إن ث
له إبل من دية فأحال هبا على من له عليه مثلها من دية أخرى صح ويلزمه إعطائه أدىن ما يتناوله 

االسم وقال أبو اخلطاب يف وجه آخر أنه ال صح وإن كان عليه إبل من الدية وله مثلها قرضاً فأحال 
صح ألن اخلرية يف التسليم إىل احمليل وقد رضي بتسليم ماله يف ذمة املقرتض ففيه وجهان أحدمها ي هبا

والثاين ال يصح ألن الواجب يف القرض يف إحدى الروايتني القيمة فقد أختلف اجلنس وإن أحال 
 املقرتض من له الدية هبا مل

 
ثل فللمقرتض مثل ما تلف وإن قلنا جيب امليصح وجهاً واحدا ألننا إن قلنا الواجب القيمة فاجلنس خم
 أقرض يف صفاته وقيمته والذي عليه الدية ال يلزمه ذلك.

 الشيخ: هذه صور قد يصعب تصورها لكن القاعدة أنه البد أن يكون يف معلوم على معلوم.
 السائل: إذا اختلف النوعان على املذهب فهل جيوز اإلحالة يعين مثاًل دوالر برايل؟



 فال جيوز.ال جيوز ألن هذه صفة الشيخ: 
 السائل: حىت إذا كان األمر مبين على املساحمة بينهما؟

 الشيخ: وهللا ما أدري ألن هذه يف معاوضة وألن اجلنس اختلف.
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 السائل: إذا تفامها على أنه مىت أخذ املبلغ املخالف للمبلغ احملال عليه حيوله ويعطيه؟
 بض فال أبس.ال جيوز وأما إن اصطلحا على القيمة يف وقت القالشيخ: إذا كان بشرط فإنه 

 
 فصل

القارئ: الشرط الرابع أن حييل برضاه ألن احلق عليه فال يلزمه أداؤه من جهة بعينها وال يعترب رضى 
احملال عليه ألن للمحيل أن يستويف احلق بنفسه وبوكيله وقد أقام احملتال مقام نفسه يف القبض فلزم 

 يه الدفع إليه كما لو وكله ابالستيفاء منه.احملال عل
شيخ: عندان اآلن حميل وحمال عليه فاحمليل البد من رضاه واحملال عليه ال يشرتط رضاه وبقي احملتال ال

وهو الطرف الثالث فصله املؤلف رمحه هللا فلو أن صاحب احلق قال للمطلوب أعطين حقي فقال له 
واب ال على فالن حولين عليه فهل يلزمه أن حييله؟ اجل ما عندي شيء فقال صاحب احلق لك دين

يلزمه أن حييله ألنه البد من رضى احمليل أما أن جيرب فال لكن نقول جيرب على أن يستلم الدين الذي 
له مث يويف إذا طلب الغرماء وأما احملال عليه فال يشرتط رضاه فلو أن احملتال صار أشد إحلاحاً من 

احيب فالن فهل له أن يرفض؟ يه هذا الشريك قال ال أقبل أان ال أعرفك أان صاحمليل وملا أحيل عل
 نقول ليس له ذلك بل للمحتال أن يقول له إن فالن أيخذ حقه بنفسه وبوكيله وأان اعتربين وكياًل له.

يب صلى القارئ: وأما احملتال فإن كان احملال عليه مليئاً وهو املوسر غري املماطل مل يعترب رضاه لقول الن
يء فليتبع( وألن للمحيل إيفاء احلق بنفسه وبوكيله وقد أقام هللا عليه وسلم )إذا أتبع أحدكم على مل

 احملال عليه مقامه يف اإليفاء فلم يكن للمحتال االمتناع.
الشيخ: املؤلف فسر املليء أبنه املوسر غري املماطل وهذا حيتاج إىل زايدة قيد فنقول الذي ُيكن 

لكن ال متكن مطالبته لو ماطل، فلو أحيل بد من هذا ألنه قد حييله على موسر غري مماطل مطالبته فال
 على أبيه مل
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يلزمه القبول ولو أحيل على أمري مل يلزمه القبول ملاذا ألن األول ال متكن مطالبته شرعاً الذي هو 
 األب والثاين ال متكن مطالبته عادة.

 مل يلزمه أن حيتال للحديث. القارئ: وإن مل يكن مليئاً 
الشيخ: احلديث دل على هذا ابملنطوق أو ابملفهوم؟ اجلواب ابملفهوم ودل على األمر ابالتباع إذا  

 كان على مليء.
القارئ: وألن عليه ضررًا يف قبوهلا فلم يلزمه كما لو بذل له دون حقه يف الصفة فإن رضي هبا مع 

 ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه.
 

 فصل
لقارئ: إذا صحت احلوالة برئ احمليل من الدين ألنه قد حتول من ذمته فإن تعذر االستيفاء من احملال ا

 عليه ملوت أو فلس حادث أو مطل مل يرجع على احمليل كما لو أبرئه.
 الشيخ: ملاذا؟ ألن احمليل برئ وكونه يعتذر الوفاء فيما بعد فهذا ليس إليه.

والة ومل يرض احملتال ابحلوالة فحقه ابقي على احمليل ألنه ال يلزمه حلالقارئ: وإن كان مفلساً حني ا
االحتيال على مفلس وإن رضي مع العلم حباله مل يرجع ألن الذمة برئت من احلق فلم تعد إىل الشغل  
كما لو كان مليئاً، وإن رضي مع اجلهل حباله ففيه روايتان إحدامها ال يرجع لذلك والثانية يرجع ألن 

عيب يف احملال عليه فكان له الرجوع كما لو اشرتى معيباً مث علم عيبه وإن شرط مالءة احملال  الفلس
عليه فله شرطه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )املسلمون على شروطهم( رواه أبو داود وألنه شرط 

 شرطاً مقصودا فإذا ابن خالفه ملك الرد كما لو شرطه يف املبيع.
نه إذا رضي احملتال بعدم مالءة احمليل فإنه ال يرجع ألنه دخل على بصرية وأما إن أالشيخ: اآلن فهمنا 

مل يرض فاملذهب يقولون إنه ال يرجع كذلك ألنه رضي وملاذا مل حيتاط لنفسه فيشرتط لكن الصحيح 
ما أأن له الرجوع ال سيما إذا علمنا أن احمليل قد خدع احملتال وأحاله على غري مليء فإن له الرجوع 

 لو شرط فقال أان أقبل احلوالة بشرط أن يكون مليئاً فله شرطه ألن املسلمني على شروطهم.
 

 فصل
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القارئ: إذا اشرتى عبدًا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع عليه بثمنه فبان حراً أو مستحقا فاحلوالة 
ليه فإن اتفق احمليل واحملال عليه على ال عابطلة ألن البيع ابطل وال دين على املشرتي حييل به أو حي

ذلك وكذهبما احملتال مل يسمع قوهلما كما لو ابعا عبدًا مث أقرا حبريته وال تسمع هلما بينة ألهنما 
أكذابها لدخوهلما يف البيع وإن أقامها العبد مسعت وبطلت احلوالة وإن صدقهما احملتال يف حرية العبد 

ول قوله مع ُيينه ألن األصل صحة احلوالة فكان صدقه أظهر فإن فالقوأدعى أن احلوالة بدين آخر 
 أقاما بينة بذلك مسعت ألهنما مل يكذابها.

الشيخ: خالصة هذا أن احلوالة مبنية على أصل فإذا تبينت أن األصل ابطل بطلت احلوالة فإذا 
 طل األصل بطل الفرع.ذا بأحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع ابطاًل فإنه ال حوالة ألنه إ

 
 فصل

القارئ: وإن اشرتى عبدًا وأحال البائع بثمنه مث وجده معيباً مث رده قبل قبض احملتال من احملال عليه 
بطلت احلوالة ألهنا ابلثمن وقد سقط ابلفسخ ذكره القاضي وحيتمل أن ال تبطل ألن املشرتي نقل 

ا لو أعطاه عن الثمن ثوابً مث فسخ العقد مل يرجع خ كمحقه إىل ما يف ذمة احملال عليه فلم تبطل ابلفس
يف الثوب وإن كان الرد بعد قبض احملتال مل تبطل ألن ذمة احملال عليه برئت ابلقبض منه ويرجع 

املشرتي على البائع وإن اشرتى عبدًا فأحال البائع عليه أجنبياً ابلثمن فرده املشرتي بعيب مل تبطل 
ت ابحلوالة من البائع فصار كأنه قبض منه وتعلق به هاهنا حق غري برئ احلوالة ألن ذمة املشرتي

 املتعاقدين وهو احملتال خبالف اليت قبلها ويرجع املشرتي على البائع ابلثمن.

(5/74) 

 

الشيخ: هنا يفرق بني الفسخ وبني البطالن فإذا تبني البطالن بطلت احلوالة وأما إذا صار فسخاً 
فمعناه أن البائع ال يستحق منهما أن حييل على اآلخر فإذا فسخ البيع فاحلوالة ابقية ولكن لكل 

الثمن وإذا كان ال يستحقه فإنه إن قبض احلوالة أخذت منه وإن قال ال أان سآخذ الثمن من احملال 
عليه قلنا خذه لكن يرجع به املشرتي عليه، وله أن حييله يعين فيقول البائع للمشرتي _ ملا فسخ 

 أحلتك على الذي أحلتين عليه من قبل.البيع _ إين 
 

 فصل



القارئ: وإذا أمر رجل بقبض دين له من غرُيه مث اختلفا فقال أحدمها كانت وكالة بلفظها وقال 
اآلخر كانت حوالة بلفظها فالقول قول مدعي الوكالة ألنه يدعي بقاء احلق على ما كان وينكر انتقاله 

نت وكالة بلفظ قال أحدمها كانت حوالة حقيقة وقال آخر كاوإن اتفقا على أنه قال أحلتك ابأللف و 
احلوالة ففيه وجهان أحدمها القول قول املدعي الوكالة لذلك والثاين القول قول مدعي احلوالة ألن 

 الظاهر معه ملوافقته احلقيقة ودعوى اآلخر اجملاز وإن قال أحلتك بدينك فهي حوالة بكل حال.
قال أحلتك بدينك أما إذا ا على أنه قال أحلتك فإهنا حوالة كما لو الشيخ: الصحيح أنه إذا اتفق

قال أمرتك أن تقبض فقال إنك أمرتين على أهنا حوالة وقال بل على أهنا وكالة فالقول قول مدعي 
 الوكالة ألن األصل بقاء احلوالة على ما كان عليه.

 
 فصل

(5/75) 

 

نك فالانً فأنكر فالقول قوله مع ُيينه فإن أقام املدين القارئ: وإذا قال املدين لغرُيه قد أحلتك بدي
أجنيب على املدين أن رب الدين  بينة بذلك مسعت ليسقط عنه حق احمليل فإن كانت حباهلا فأدعى

أحاله به فأنكره فأقام األجنيب بينة ثبت يف حقه وحق الغائب ألن البينة يقضى هبا على الغائب ولزم 
ن له بينة فاعرتف املدين له بصحة دعواه ففيه وجهان أحدمها يلزمه الدفع دفع الدين إليه فإن مل تك

ينه إليه فأشبه ما لو قامت به بينة والثاين ال يلزمه الدفع إليه العرتافه له بوجوب حقه عليه وانتقال د
الة إليه ألنه ال أيمن إنكار احمليل ورجوعه عليه فكان له االحتياط يف ختليص نفسه كما لو أدعى الوك

فإن دفعه إليه مث أنكر احمليل احلوالة وحلف ورجع على احملال عليه فأخذ منه مل يرجع احملال عليه على 
نه معرتف له أنه استوىف حقه وإمنا احمليل ظلمه وإن أنكر املدين احلوالة انبىن على الوجهني احملتال أل

ون على نفي العلم ألهنا على نفي فعل إن قلنا يلزمه الدفع مع اإلقرار لزمته اليمني على اإلنكار وتك
ائدهتا وليس للمحتال الغري وإن قلنا ال يلزمه الدفع مع اإلقرار مل تلزمه اليمني مع اإلنكار لعدم ف

الرجوع على احمليل العرتافه برباءة ذمته ويسأل احمليل فإن صدق احملتال ثبت ثبتت احلوالة ألن رضى 
 له وسقطت احلوالة وإن نكل احملال عليه عن اليمني فقضي احملال عليه غري معترب وإن كذبه حلف

 
ن احملال عليه ألنه معرتف له ابأللف مدع أن عليه واستويف منه مث أنكر احمليل احلوالة فله أن يستويف م



 احملتال ظلمه.
 

 فصل
كران يف القارئ: فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه يف قبضه فصدقه مل يلزمه دفعه إليه ملا ذ 
 احلوالة وإن أنكر مل تلزمه اليمني ألنه ال يلزمه الدفع مع اإلقرار فلم تلزمه اليمني مع اإلنكار.

(5/76) 

 

الشيخ: هذا إنسان عليه دين فجاءه رجل فقال إن صاحب الدين وكلين يف قبضه منك فقال 
 كن أنصدقت أنت رجل صدوق وليس عندي إشكال يف صدقك لكن لن أعطيك املال، وهذا ُي

حيدث، ملاذا؟ ألنه رمبا ينكر صاحب الدين الوكالة فيقول ما وكلته، فإذا أنكر الوكالة لزم املدين أن 
يوفيه فيوفيه ويرجع على أدعى أنه وكيل أما لو ثبت ببينة فإنه يلزمه أن يويف ألنه ال ضرر عليه ألن 

لوكيل وال يعطيه لقول نعم صدقه اقد أثبت ذلك ابلبينة نعم وهذا حقيقة قد يستغرهبا اإلنسان كيف ي
 ألن فيها طرف اثلث وهو املوكل ألنه قد ينكر والوكالة وحينئذ يلزم هذا أن يضمن.

القارئ: فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع مث رجع الدافع على الوكيل 
رجع عليه ألنه اعرتف بصحة ه مل يإن مل يكن أعرتف بصدقه ألنه مل يثبت أنه وكيل وإن كان اعرتف ل

دعواه وأن املوكل ظلمه فلم يرجع على غري ظامله وإن كان املدفوع وديعة فوجدها رهبا أخذها وإن 
تلفت يف يد الوكيل تلزمه مطالبة من شاء منهما فإن طالب الوكيل مل يرجع على أحد ألن التلف 

رتف ابلوكالة مل يرجع على أحد ملا قد اع حصل يف يده فاستقر الضمان عليه وإن طالب املودع وكان
 ذكرانه يف الدين وإن مل يكن اعرتف للوكيل رجع عليه.

 
 فصل

القارئ: فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات وال وارث 
ذلك ألنه لزمه يعلم  له سواه فصدقه لزمه الدفع إليه ألنه ال خيشى تبعة وإن كذبه فعليه اليمني أنه ال

 الدفع مع اإلقرار فلزمته اليمني مع اإلنكار.
 

 فصل



(5/77) 

 

القارئ: فإن كان لرجل ألف على اثنني كل واحد منها ضامن لصاحبه فأحاله أحدمها هبا برائ منها 
لة ألهنا مستقرة يف ذمة  ألن احلوالة كالتقبيض وإن أحال صاحب األلف به على أحدمها صحت احلوا

احد منهما وإن أحال عليهما مجيعاً ليستويف من كل واحد منهما نصفها صحت ألن ذلك كل و 
للمحيل فملك احلوالة به وإن أحال عليهما ليستويف من أيهما شاء صحت أيضا ألنه ال فضل يف 

ليء وهلذا لو أحااله على نوع وال عدد وال أجل وإمنا هو زايدة استيثاق فأشبه حوالة املعسر على امل
 د صح.واح

(5/78) 

 

 كتاب الضمان
الشيخ: اعلم أن األشياء اليت يتوثق هبا اإلنسان حلقه هي الشهادة والكتابة والضمان والكفالة والرهن 

عليه والكتابة أن يكتب احملقوق ابحلق الذي فكل هذه مما يوثق حق اإلنسان فالشهادة أن يشهد 
الباب الذي حنن فيه والكفالة أيضاً ستأيت إن عليه والرهن أن يعطي من له احلق رهناً والضمان هو 

 شاء هللا.
 القارئ: وهو ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام دينه.

ا على غريه لكان أوضح من ضم ذمة الضامن الشيخ: لو قال املؤلف رمحه هللا وهو التزام اإلنسان مب
 دين كان هذا الضمان. إىل ذمة املضمون عنه فول قال أن يلتزم ما على غريه من

القارئ: فإذا قال لرجل أان ضامن مالك على فالن أو أان به زعيم أو كفيل أو قبيل أو محيل أو هو 
ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما عليَّ صار ضامناً له وثبت يف ذمته مع بقائه يف ذمة املدين 

 لقول هللا تعاىل )َوَأاَن بِّهِّ زَعِّيٌم(.
ْلم بَعِّرٍي َوَأاَن بِّهِّ زَعِّيٌم( يعين أان ضامن.الشيخ: هذا قاله   صاحب العزيز قال )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ محِّ

(5/79) 

 



القارئ: وقول النيب صلى هللا عليه وسلم )الزعيم غارم( حديث حسن رواه أبو داود والرتمذي وروى 
)هل عليه دين( قالوا نعم يه فقال سلمة بن األكوع أن النيب صلى هللا عليه وسلم أميت برجل ليصلي عل

ديناران قال )هل ترك هلما وفاًء( فقالوا ال فتأخر فقيل ملا ال تصلي عليه فقال )ما تنفعه صاليت وذمته 
مرهونة إال إن قام أحدكم فضمنه( فقام أبو قتادة فقال مها عليَّ اي رسول هللا فصلى عليه النيب صلى 

مون عنه مبجرد الضمان يف احلياة رواية واحدة ويف امليت ربأ املضهللا عليه وسلم رواه البخاري وال ي
روايتان إحدامها يربأ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم صلَّى على امليت حني ضمنه أبو قتادة والثانية ال 

 يربأ وهي أصح ملا روى
 

تهما ل قد قضيجابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأل أاب قتادة عن الدينارين الذين ضمنهما فقا
فقال )اآلن بردت جلدته( رواه أمحد رضي هللا عنه وألنه وثيقة بدين فلم يسقط كالرهن وكحال احلياة 
ومىت برئ الغرمي أبداء أو إبراء برئ الضمان ألنه تبع فزال بزوال أصله كالرهن وإن أبرأ الضامن مل يربأ 

 الرهن.الدين ك املضمون عنه ألن الوثيقة احنلت من غري استيفاء فلم يسقط
 

 فصل
القارئ: وال يصح إال من جائز التصرف فأما احملجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فال يصح ضمانه 

ألنه تربع ابلتزام مال فلم يصح منهم كنذر الصدقة وخرج بعض أصحابنا ضمان الصيب إبذن وليه 
ره وهذا بعيد عد فك حجعلى الروايتني يف صحة بيعه وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به ب

ألن الضمان جمرد ضرر وتضييع للمال فلم يصح منه كالعتق وال يصح ضمان العبد واملكاتب بغري 
إذن سيدمها ألنه التزام فلم يصح منهما بغري إذن كالنكاح ويصح إبذنه ألن املنع حلقه فزال إبذنه 

 هني.ه على وجويؤديه املكاتب مما يف يده وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيد
 

 فصل

(5/80) 

 

القارئ: ويصح ضمان دين امليت املفلس وغريه حلديث أيب قتادة وال يعترب رضى املضمون له وال 
األجانب وألن النيب صلى هللا  املضمون عنه للخرب وال معرفة الضامن هلما ألنه ال يعترب رضامها فأشبه



معرفتهما ليؤدي إىل أحدمها ويرجع على عليه وسلم مل يسأل أاب قتادة عن معرفتهما وحيتمل أن تعترب 
اآلخر مبا غرم عنه وحيتمل أن تعترب معرفة املضمون له ليؤدي إليه وال تعترب معرفة املضمون عنه لعدم 

 امن ألنه التزام مال فلم يصح من غري رضى امللتزم كالنذر.املعاملة بينه وبينه وال يصح إال برضى الض
رتط رضاه والضمان يشرتط رضاه ألنه هو املتربع واملضمون له ال الشيخ: فهمنا املضمون عنه ال يش

يشرتط رضاه فإذا قال املضمون عنه للضامن ال تضمين أان لست مماطاًل وال معدماً وال أريد أن 
أان أريد أن يضمن، فمن يقبل قوله؟ اجلواب املضمون له، ألنه ال تضمين وقال املضمون له بل 

وإن كان بعض الناس يرى أن قيام أحد يضمنه يعترب قدحاً فيه وأنه  يشرتط رضى املضمون عنه حىت
 مماطل أو معسر ألن

 
بعض الوجهاء واألعيان أينفون من أن يقوم أحٌد فيضمنهم فيقول أان لست مماطل ولست معسراً 

ال عندي كثرية واحلمد هلل وأان مليء، فهل نقول إن احلق عليك وليس لك وإذا طالب الذي واألمو 
حلق أن يمضمن له ضممَِّن له وإذا كنت ال تريد أن يضمنك أحد َسلِّّم ما عليك اآلن واسرتيح له ا

 فاملهم أنه ال يشرتط إال رضى الضامن فقط.
 

 فصل

(5/81) 

 

القارئ: ويصح ضمان الالزم خلرب أيب قتادة وضمان اجلعل يف اجلعالة لقول هللا تعاىل )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ 
ْلم بَعِّرٍي َوأَ   الزم أو مآله إىل اللزوم كالثمن يف مدة اخليار وبعدها اَن بِّهِّ زَعِّيٌم( وضمان كل حق مايلمحِّ

واألجرة والصداق قبل الدخول وبعده وأرش اجلناية نقدًا أو حيوان ألهنا حقوق مالية الزمة أو مآهلا إىل 
واري ألهنا اللزوم فصح ضماهنا كالدين واجلعل ويصح ضمان األعيان املضمونة كالغصوب والع

فأشبهت الدين ويصح ضمان عهدة املبيع عن كل واحد منهما لصاحبه  مضمونة على من هي يف يده
وهو أن يضمن الثمن الواجب ابلبيع قبل تسلميه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك يف 

ا وهذا كان املبيع غرمه الضامن ألن ذلك الزم فإنه إمنا يتعلق ابلضامن حكم لعيب أو غصب وحنومه
ضمانه كالدين وإن استحق الرجوع ألمر حادث كتلف املبيع قبل قبضه موجودًا حال الضمان فصح 

أو أخذه بشفعة فال شيء على الضامن وإن ضمن البائع أو غريه للمشرتي قيمة ما حيدثه من غراس 



زمه من ذلك ألنه أو بناء أو ما يلزمه من أجرة إن خرج املبيع مستحقاً صح ويرجع على الضامن مبا ل
ي ويصح أن يضمن الضامن ضامن اثين ألن دينه اثبت فصح ضمانه كاألول يستند إىل أمر وجود

 ويصري الثاين فرعاً للضامن حكمه معه حكم الضامن مع األصيل.
الشيخ: عهدة املبيع معناه أن اإلنسان إذا أراد أن يشرتي شيئاً من شخص جمهول وخاف أن يكون 

م أحد ويقول أان أضمن العهدة يعين إن ظهر و مغصوابً أو أن يظهر فيه عيب فيتقداملبيع مسروقاً أ
مغصوابً أو مسروقاً أو ظهر فيه عيب فأان ضمان مع أن هذا شيء معلق لكن املصلحة تقتضي ذلك 

فإذا كانت املصلحة تقتضي ذلك فال مانع ألن األصل يف العقود الصحة واجلواز إال إذا اشتملت 
 أي حمظور. لم أو راب فإهنا حترم وهنا ليس هناكعلى غش أو ظ

 
 فصل

(5/82) 

 

القارئ: وال يصح ضمان األماانت كالوديعة وحنوها ألهنا غري مضمونة على من هي يف يده فكذلك 
هللا عنه ألهنا تصري  على ضامنه وإن ضمن لصاحبها ما يلزم ابلتعدي فيها صح نص عليه أمحد رضي

ال يصح ضمان مال الكتابة وعنه يصح ألنه جيوز أن يضمن عنه دين مضمونة على املضمون عنه و 
آخر واملذهب األول ألن مال الكتابة غري الزم وال يفضي إىل اللزوم ألنه ُيلك تعجيز نفسه وألن 

روايتان إحدامها يصح ألنه دين  الضمان لتوثيق احلق وماال يلزم ال ُيكن توثيقه ويف ضمان مال السلم
 ض والثانية ال يصح ألنه يفضي إىل استيفائه من غري املسلم إليه فأشبه احلوالة به.الزم فأشبه القر 

الشيخ: والصحيح أنه جيوز لضمان دين السلم وكذلك ابلنسبة للوديعة جيوز أن يضمن التعدي فيها 
تفريط فإن املودع ال يضمن وإذا مل يضمن األصل  أو التفريط فيها ألهنا إذا تلفت من غري تعدي وال

مل يضمن الفرع أما التعدي أو التفريط فإن املودع إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن وحينئذ لو سألك 
سائل هل يصح ضمان األماانت يعين الودائع؟ فاجلواب أما ضماهنا إذا تعدى أو فرط فهذا جائز 

 ئز.وأما إذا مل يتعد ومل يفرط فهذا ليس جبا
 

 فصل
ْلم بَعِّرٍي َوَأاَن بِّهِّ القارئ: ويصح ضمان املعلوم واجملهول ق بل وجوبه وبعده لقوله تعاىل )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ محِّ



زَعِّيٌم( ومحل البعري خيتلف فهو غري معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه وألنه التزام حق من غري معاوضة 
ضمانه صح ألنه استدعاء إتالف بعوض لغرض  فأشبه النذر وإن قال ألق متاعك يف البحر وعليَّ 

 صح كقوله أعتق عبدك وعليَّ مثنه.صحيح ف
الشيخ: قوله )لغرض صحيح( املقصود به هنا خوف الغرق يعين أنه ينجو من الغرق مثاله سفينة 

لها ألق متاعك وعليَّ ضمانه فهذا جيوز ألنه يشبه أنه  حمملة تكاد تغرق فقال أحد الركاب ملن له محِّ
 رتاه منه بثمنه.اش
 

 فصل
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ان احلال مؤجال ألن الغرمي يلزمه أداؤه يف مجيع األزمنة فجاز للضامن التزام ذلك القارئ: ويصح ضم
م األصيل فال يلزم الضامن ويقع يف بعضه كبعض الدين وإن ضمن املؤجل حاالً مل يلزمه ألنه ال يلز 

الضمان مؤجاًل على صفته يف ذمة الضامن وإن ضمن الدين املؤجل وقلنا إن الدين حيل ابملوت 
أحدمها حل عليه الدين وبقي يف ذمة اآلخر إىل أجله وال ُيلك ورثة الضامن الرجوع على فمات 

 املضمون عنه قبل األجل ألنه مل حيل
 

 فصل
لضامن الدين إبذن املضمون عنه رجع عليه ألنه قضى دينه إبذنه فهو كوكيله القارئ: وإذا قضى ا

أشبه ما لو أذن فيه صرحيا وإن ضمن بغري وإن ضمن إبذنه رجع عليه ألنه تضمن اإلذن يف األداء ف
إذنه وقضى بغري إذنه معتقدًا للرجوع ففيه روايتان إحدامها يرجع أيضا ألنه قضاء مربئ من دين 

ع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه احلكام عند امتناعه والثانية ال يرجع ألنه تربع واجب مل يترب 
دابته بغري إذنه فإن اختلفا يف اإلذن فالقول قول من ينكره  فلم يرجع به كما لو بىن داره أو أعلف

 ألن األصل عدمه.
سواء كان الضمان إبذن  الشيخ: الصحيح أنه يرجع عليه مادام نوى الرجوع عند القضاء أنه يرجع

 املضمون عنه أو ال، ألنه قضى عنه ديناً واجباً بنية الرجوع فجاز له املطالبة به.
ْلم بَعِّرٍي( أال يقال إن السائل: املؤلف استد ل على جواز ضمان اجملهول بقوله تعاىل )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ محِّ



 يف اآلية دليل؟ محل البعري معروف وحيمل على ما جرت به العادة فال يكون
 الشيخ: قوله تعاىل )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ( نقول من الذي جاء به؟ اجلواب ال ندري فهو جمهول.

 
 فصل

جع الضامن أبقل األمرين مما قضى أو قدر الدين ألنه إن قضاه أبقل منه فإمنا يرجع مبا القارئ: وير 
 غرم وإن أدى أكثر منه فالزائد ال جيب أداؤه فقد تربع به.
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الشيخ: هذا الكالم صحيح وواضح ألنه إذا كان الدين املضمون ألفاً ورضي صاحب احلق بثمامنائة 
صاحبك فهنا ال أبس أيخذ صاحب احلق أعطين مثامنائة والباقي خذه من  فإنه ال يرجع إال إذا قال

 من صاحبه الزائد وهو مائتان.
القارئ: وإن دفع عن الدين عرضا رجع أبقل األمرين من قيمته أو قدر الدين وإن قضى املؤجل قبل 

ن مما أحال به أو أجله مل يرجع قبل األجل ألنه تربع ابلتعجيل وإن أحال به الغرمي رجع أبقل األمري
احملال عليه أو مل يقبض ألن احلوالة كالتقبيض وإن ضمن الضامن ضامن دينه سواء قبض الغرمي من 

آخر فقضى الدين رجع على الضامن مث رجع الضامن على املضمون عنه وإن قضاه الضامن رجع 
لى األول ومل يرجع على األصيل وحده فإن كان األول ضمن بال إذن والثاين ضمن إبذن رجع الثاين ع

 لروايتني.األول على أحد يف إحدى ا
 

 فصل
القارئ: وإن ضمن إبذنه فطولب ابلدين فله مطالبة املضمون عنه بتخليصه ألنه لزمه األداء أبمره وال 
ُيلك املطالبة قبل ذلك ألنه ال ُيلك الرجوع قبل الغرامة فال ُيلك املطالبة قبل أن يطالب وإن ضمن 

ل صاحب الدين وال لزمه األداء إبذن الغرمي لك املطالبة به ألنه ال دين له وال هو وكيبغري إذنه مل ُي
 فأشبه األجانب.

الشيخ: إذا طملَِّب الضامن فله أن يطالب املضمون عنه ابلوفاء ألنه لزمه األداء أبمره وال ُيلك 
 املطالبة قبل ذلك ألنه مل يطالب.

 



 فصل
ين مل يصح ألنه جعله الدين إىل الضامن عوضاً عما يقضيه يف الثا القارئ: وإذا دفع املضمون عنه قدر

عوضاً عما جيب عليه يف الثاين فلم يصح كما لو دفع إليه شيئاً عن بيع مل يعقده ويكون ما قبضه 
مضموانً عليه ألنه قبضه على وجه البدل فأشبه املقبوض ببيع الفاسد وفيه وجه أنه يصح ألن الرجوع 

الزكاة فإن قضى الدين استقر ملكه م فإذا وجد أحدمها جاز تعجيل املال كتعجيل بسببني ضمان وغر 
 على ما قبض وإن برئ قبل القضاء وجب رد ما أخذ كما جيب رد الثمن إذا مل يتم البيع.

 
 فصل
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القارئ: إذا أدعى الضامن القضاء فأنكره املضمون له فالقول قوله مع ُينيه ألن األصل معه وله 
إال أبحد القضائني ألنه  البة من شاء منهما فإن استوىف من الضامن مل يرجع على املضمون عنهمط

يدعي أن املضمون له ظلمه ابألخذ الثاين فال يرجع به على غريه وفيما يرجع به وجهان أحدمها 
أبرأ الذمة  ابلقضاء األول ألنه قضاء صحيح والثاين ظلم والوجه الثاين يرجع ابلقضاء الثاين ألنه الذي

رجوع عليه؟ ينظر فإن كذبه املضمون عنه ظاهرًا فأما إن استوىف من املضمون عنه فهل للضامن ال
ابلقضاء مل يرجع ألنه مل يثبت صدقه وإن صدقه وكان قد فرط يف القضاء مل يرجع بشيء ألنه أذن له 

شاء هللا فإن اعرتف يف قضاء مربئ ومل يوجد وإن مل يفرط رجع وسنذكر التفريط يف الوكالة إن 
فت إىل إنكاره ألن الدين حق للمضمون له فإذا أقر املضمون له ابلقضاء وأنكر املضمون عنه مل يلت

بقبضه فقد أقر أبنه صار للضامن وألنه يثبت القضاء ابإلقرار فملك الرجوع به كما لو ثبت ببينة 
 وفيه وجه آخر أن القول قول املضمون عنه ألنه منكر.

 كذب املضمون عنه القضاء عند األداء.  طالب: وإن
إىل ضمان الدين لصاحب احلق وليس ضمان صاحب الدين بل الشيخ: كل ابب الضمان يعود 

ضمان الدين وعلى هذا فلو أحضر املضمون عنه مل يربأ حىت يقضي الدين وأما الكفالة فهي التزام 
ل إذا أحضر املكفول برئ سواء إبحضار بدن املكفول وليس دينه وهذا فرق مهم جدًا ألن الكفي

 إن شاء هللا.أويف أو مل يوف إال يف مسائل ستأيت 
 



 ابب الكفالة
القارئ: تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه احلضور يف جملس احلاكم حبق يصح ضمانه ألنه حق الزم 

مما  فصحت الكفالة به كالدين وال تصح مبن عليه حد أو قصاص ألهنا تراد لالستيثاق ابحلق وهذا
 يدرأ ابلشبهات.
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الشيخ: قوله رمحه هللا )وهذا مما يدرأ ابلشبهات( فيه نظر وهذا ال ُيكن من غري من جيب عليه فمثالً 
فرض أن الكفيل مل يقدر على املكفول فهل نقتص منه؟ ال نقتص لكن لو قيل الكفالة يف القصاص لن

ذا ال أبس ألن هذا أصبح كأنه ضمان إذ أنه التزام أنه يكلفه فإن مل يكن إحضار بدنه ألزم ابلدية فه
حبق مايل ُيكن استيفائه من غري من هو عليه وكذلك مسألة احلد فإنه ال عوض عن احلد فلو قال 

مثاًل أخرج فالن من احلبس وأان أكلفه لك وأحضره لتقيم عليه احلد فإن هذا ال  شخص للحاكم
 يصح، ملاذا؟ ألن هذه

 
ليس فيها كبري فائدة إذ أنه إذا عجز عن إحضاره مل يستوف احلد من الكفيل  الكفالة يف احلقيقة

حد وأما القصاص ومسألة الدرء ابلشبهات فهذه ما فيها شبهة هذه واضحة واملهم أنه ال كفالة يف 
فالصحيح أنه يفصل فيه إذا قال أان أكفل إحضاره لتقتصوا منه فإن تعذر فال أكفل لكم إال الدية 

 ك صح.ورضوا بذل
القارئ: وال تصح ابملكاتب ألنه ال يلزمه احلضور فال يلزم غريه إحضاره كاألجانب وتصح الكفالة 

هنا وال تصح يف األماانت إال بشرط التعدي ابألعيان املضمونة كاملغصوب والعواري ألنه يصح ضما
 فيها كضماهنا سواء.

سان غاصب وغيََّب املغصوب وأحضر الشيخ: الكفالة ابألعيان املضمونة تصح كاملغصوب مثالً إن
إىل جملس احلكم فقال كفيله أان أكفله ملا غصب فهذا جائز ألنه إذا تعذر إحضاره رجعنا عليه ابملال 

ألماانت فال تصح الكفالة فيها ألن األصل وهو املكفول ال جيب عليه ضمان وكذلك العواري أما ا
 األماانت لكن إذا ضمن التعدي فيها جاز.

 
 فصل



قارئ: وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار املكفول به لزمه عليه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ال
 مان.)الزعيم غارم( وألهنا أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم هبا كالض

الشيخ: لو قال املؤلف وألننا لو مل نوجب الضمان مل يكن للكفالة فائدة هذا هو الصحيح وهو 
 مل نوجب هذا لكانت الكفالة عدُية الفائدة.التعليل الصحيح فنحن لو 
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القارئ: فإن غاب املكفول به أمهل كفيله قدر ما ُيضي إليه فيعيده ألن ما لزم تسلميه مل يلزم إال 
 بذل العني اليت كفل هبا.إبمكان التسليم فإن مضى زمن اإلمكان ومل يفعل لزمه ما عليه أو 

 
 غة أم يشرتط هلا صيغة معينة؟السائل: الكفالة هل تصح أبي صي

الشيخ: بل بكل ما دل عليها فجميع العقود تنعقد مبا دل عليها مطلقاً على القول الراجح واستثىن 
مبا  الفقهاء رمحهم هللا النكاح فإنه ينعقد بلفظ أنكحت أو زوجت والصحيح أن مجيع العقود تنعقد

 دل عليه وكذلك الفسوخ تنعقد مبا دل عليها.
فإن مات أو تلفت العني بفعل هللا تعاىل سقطت الكفالة ألن احلضور سقط عن املكفول به القارئ: 

 فربئ كفيله كما يربأ الضامن برباءة املضمون عنه وحيتمل أن ال يسقط ويطالب مبا عليه.
 

العني( أي املكفول هبا والصواب أهنا تسقط الكفالة  الشيخ: قوله )إن مات( أي املكفول )أو تلفت
 ذر تسليم املكفول فإن كان املكفول الرجل فقد مات وإن كان مكفول العني فقد تلفت.إن تع

القارئ: وإن سلم املكفول نفسه أو برئ من احلق أبداء أو إبراء برئ كفيله ألن احلق سقط عن 
يل صح كما يصح إبراء الضامن وال يربأ املكفول به  األصيل فربئ الكفيل كالضمان وإن أبرأ الكف

وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأان كفيل مبن تكفل به ففيه وجهان أحدمها يصح ألنه نقل  كالضمان
الضمان إىل نفسه فصح كما لو أحال الضامن املضمون له على آخر والثاين ال يصح ألنه شرط يف 

 ع صحة العقد.الكفالة أن يربئ الكفيل فهو شرط فاسد فمن
 دة.الشيخ: والصواب أنه صحيح وال مانع وفيه فائ

 
 فصل
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القارئ: وإذا قال أان كفيل بفالن أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحت الكفالة وإن كفل ببعض بدنه 
ع وقال غريه إن كفل فقال القاضي ال يصح ألن ماال يسري إذا خص به بعض اجلسد ال يصح كالبي
ميه بدون تسليم البدن بعضو ال تبقى احلياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صحت ألنه ال ُيكن تسل

فأشبه الوجه وإن كفل بغريها كاليد والرجل ففيه وجهان أحدمها ال يصح ألن تسليمه بدون البدن 
 الوجه.ممكن والثاين يصح ألنه ال ُيكن تسليمه على صفته دون البدن فأشبه 

يطلق  الشيخ: اآلن هل نقول البعض إذا كان يطلق على الكل صح مثل الوجه والرقبة وإن كان ال
على الكل مل يصح كاألذن والعني والرجل والقدم وهذا أقرب شيء ولو قال قائل إنه إذا كفل البعض 

قالوا يف الطالق  صح مطلقاً إال إذا كان هذا منفصاًل أو يف حكم املنفصل كالسن والشعر والظفر كما
ر الفقهاء يصورهنا وإال أنه إذا طلق جزءًا ال ينفصل وقع الطالق وإذا كان ينفصل مل يقع وهذه الصو 

 ليس هناك من يقول أكفل لك وجه فالن.
 

 فصل
القارئ: إذا علق الكفالة والضمان على شرط أو وقتهما فقال أان كفيل بفالن أو ضامن ما عليه 

نه إثبات حق آلدمي فلم جيز ذلك فيه كالبيع وقال أبو اخلطاب والشريف فقال القاضي ال يصح أل
 ن أو كفالة فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة فعلىأبو جعفر يصح ألنه ضما

 
هذا لو قال كفلت بفالن على أين إن جئت به وإال فأان كفيل بفالن أو ضامن ما عليه صح فيهما 

 مؤقت والثاين معلق على شرط. عندمها ومل يصح عند القاضي ألن األول
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 منها ماال يصح ومنها ما هو غري مسلم الشيخ: الصحيح اجلواز واألقيسة اليت ذكروها رمحهم هللا
بينهما فرقاً البيع نقل ملك وهذا  فتعليل القاضي رمحه هللا أبنه ال يصح التوقيت كالبيع نقول أواًل أن

ضمان وامللك ابقي وال ضرر فيه على أحد واثنياً أن نقول من الذي يقول إن البيع ال يصح معلقاً 



صل يف الشروط احلل والصحة واإللزام مبا التزم به الشارط إال من قال هذا؟ حيتاج إىل دليل واألً 
هذا هو األصل كما أن مجيع العقود األصل  بدليل فالصواب إن الشروط يف مجيع العقود صحيحة

فيها الصحة إال بدليل فأي إنسان يقول لك هذا شرط غري صحيح فقل له أين الدليل؟ لكن لو أن 
نعه حىت أييت بدليل فالواجب إتباع األصل كما قلنا ذلك يف املنظومة )إن إنسان تعبد هلل بعبادة فإننا من

أنه جيوز الضمان والكفالة معلقاً وموقتاً ودليلنا على ذلك  يقع شك فأتبع األصل( فالصواب يف هذا
 قول النيب صلى هللا عليه وسلم )املسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالاًل(.

 
 فصل

رئ: وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن وجتوز حالة ومؤجلة كالضمان وال القا
 نه حق آلدمي فلم جيز إىل أجل جمهول كالبيع.جتوز إىل أجل جمهول أل

الشيخ: هذا فيه نظر البيع عقد معاوضة مبين على املشاحة واملقاطعة وهذه عقد توثقة إن حصلت 
فاحلق ابقي فالصواب أهنا تصح إىل أجل جمهول مثل أن يقول أان ضامن  فهذا املطلوب وإن مل حتصل

به إىل أن حيضر أخيه ليس يف هذا مانع إطالقاً وهذا يقع هذا الرجل إىل أن حيضر أبوه أو أان كافل 
أيضاً والناس حمتاجون إليه فيقول مادام أبوه غري حاضر فأان ضمان وإذا حضر فأبوه فإنه هو الذي 

 أيضاً أان أكفله حىت أييت أبوه. يتوىل أمره
أي موضع أحضره القارئ: وجتوز الكفالة مطلقة ومقيدة ابلتسليم يف مكان بعينه فإن أطلق ففي 

وسلمه إليه على وجه ال ضرر عليه فيه برئ وإن كان عليه ضرر مل يربأ بتسليمه وكذلك إذا سلمه قبل 
 ري مكانه.احملل قياساً على من سلم املسلم فيه قبل حمله أو غ

(5/90) 

 

الشيخ: هللا املستعان هذا قياس فيه نظر لو سلم الكفيل قبل احملل مل يربأ ووجهه أن صاحب احلق ال 
ن تسليمه؟ فالتعليل الصحيح أن يقال ُيكن أن يطالب الكفيل اآلن ألن الدين مل حيل إذًا ما الفائدة م

ملكفول له ال ُيكنه املطالبة بدينه وأي فائدة أنه إذا سلمه قبل احملل ال يربأ ألن صاحب الدين وهو ا
من اإلتيان ابلكفيل والدين سيحل بعد سنة أما مسألة الدين قبل حمله فهذه مسألة أخرى والصحيح 

 ال إذا كان عليه ضرر.أنه إذا سلمه الدين قبل حمله لزمه أخذه إ
 



يربأ من اآلخر ألنه حق ألثنني  القارئ: وإن كفل واحد ألثنني فسلمه إيل أحدمها أو أبرأه أحدمها مل
فلم يربأ أبداء حق أحدمها كالضمان وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدمها مل يربأ اآلخر كما يف الضمان 

تيفاء احلق فلم يربأ صاحبه كما لو برئ ابإلبراء وإن سلمه أحدمها مل يربأ اآلخر ألنه برئ من غري اس
الدين وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به مل وحيتمل أن يربأ كما لو أدى أحد الضامنني 

 يكن إقرارًا بقبض احلق ألنه قد يربأ بغري ذلك.
 

حلق فتكون الشيخ: قوله )وإن قال الكفيل( األوجه أن يقال )وإن قال للكفيل( أي قال صاحب ا
احلق ألنه قد يربأ  العبارة هكذا )وإن قال للكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به مل يكن إقراراً بقبض

 بغري ذلك( وهذه العبارة مشكلة وحتتاج إىل مراجعة.
 

 فصل
القارئ: إذا طولب الكفيل إبحضار املكفول به لزمه أن حيضر معه ألنه وكيل يف إحضاره فإن أراد 

ري طلب والكفالة إبذنه لزمه احلضور معه ألنه شغل ذمته من أجله إبذنه فكان عليه إحضاره من غ
ا لو استعار عبده فرهنه وإن كفل بغري إذنه مل يلزمه احلضور معه ألنه مل يشغل ذمته وال له ختليصه كم
 قبله حق.

ار املكفول فإذا الشيخ: ولو قيل أبنه ال يلزم الكفيل احلضور مطلقاً لكان وجيهاً ألن املقصود إحض
و مع عبده أو ما حضر فسواء حضر الكفيل أو ال، وذلك مثل أن يرسل الكفيل مكفوله مع خادمه أ

 أشبه ذلك.
 

 فصل

(5/91) 

 

القارئ: إذا كفل إنساانً أو ضمنه مث قال مل يكن عليه حق فالقول قول خصمه ألن ذلك ال يكون إال 
جهان مضى توجيههما فيمن أقر مبن عليه حق فإقراره به إقرار ابحلق وهل يلزم اخلصم اليمني فيه و 

 ن وهللا أعلم.بتقبيض الرهن مث أنكره وطلب ُيني املرهت

(5/92) 



 

 كتاب الوكالة
َها القارئ: يصح التوكيل يف الشراء لقول هللا تعاىل )فَابـَْعثموا َأَحدَكمْم بَِّورِّقِّكمْم َهذِّهِّ إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ فـَْليَـْنظمْر أَيُـّ 

ْنهم(.َأزَْكى  ْلَيْأتِّكمْم بِّرِّْزٍق مِّ  َطَعاماً فـَ
سن الشريعة ومن تيسريها وذلك ألن اإلنسان قد ال يتمكن الشيخ: إابحة الوكالة ال شك أهنا من حما

من الوصول إىل ما يريد إال بوكالة وهي تشبه االستعانة ابلغري ألن املموَكِّل إذا وَكََّل شخصاً فقد استعان 
احة أو مندوبة أو حمرمة؟ اجلواب أما ابلنسبة للمموكِّل فإهنا مباحة وأما به وهنا نسأل هل هي مب

نموا إِّنَّ اَّللََّ حيمِّبُّ ابلنسبة لل وكيل فإهنا سنة ألهنا من اإلحسان واإلعانة وقد قال هللا تعاىل )َوَأْحسِّ
نِّنَي( واستدل املؤلف رمحه هللا جلوازها ابآلية الكرُية )فَابـَْعثموا َأحَ  دَكمْم بَِّورِّقِّكمْم َهذِّهِّ إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ( اْلممْحسِّ

األمة؟ فاجلواب أن ما قصه هللا علينا يف القرآن الكرمي فإنه  فإذا قال قائل القصة هذه ليست هلذه
عربة لنا فإذا قمصَّ ومل ينكر فهو عربة لنا يعين لنا أن نفعله، والعلماء رمحهم هللا دائماً يستدلون مبا يف 

قد ويف هذه اآلية جواز التوكيل وجواز االشرتاك لقوهلم )بَِّورِّقِّكمْم( فإن ظاهر أن الن القرآن الكرمي،
الذي معهم مشرتك وفيها أيضاً جواز طلب األعلى واألزكى من الطعام وأن هذا ال يعد إسرافاً لقوله 

رمحهم هللا حيث قالوا إنه إذا  )فـَْليَـْنظمْر أَيُـَّها َأزَْكى َطَعاماً( وفيها أيضاً رد لكالم الفقهاء يف ابب السلم
قه أجود منه فيقال إن هؤالء وكلوه يف شراء شرط األردأ أو األجود مل يصح ألنه ما من جيد إال وفو 

األزكى وحيمَْملم األردأ واألجود على ما يف السوق وفيها أيضاً جواز التوكيل ابلشراء واحلمل فلو وكلت 
كالة أن يشرتيه وأييت به ال أن يشرتيه ويضعه يف الدكان شخصاً ليشرتي لك شيئاً فإنه من الزم الو 

 م )فـَْلَيْأتِّكمْم بِّرِّْزٍق مِّْنهم( من ابب التوكيد.فاملطلوب أن حيضره ويكون قوهل

(5/93) 

 

القارئ: وملا روى عروة بن أيب اجلعد قال )أعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دينارًا اشرتي له به 
شاة( رواه البخاري )أو أضحية( وألن احلاجة داعية إليها فإنه ال ُيكن كل أحد شراء ما حيتاج إليه 

 متلك املباحات كإحياء ضرورة إليها وجتوز يف سائر عقود املعامالت قياساً على الشراء ويففدعت ال
 املوات واالصطياد ألنه متلك مال بسبب ال يتعني عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء.

الشيخ: أما أحياء املوات فال شك أنه جائز فلو وَكََّل شخصًا أن حيي له موااتً فال أبس لكن 
عله فيكون ملن واالحتشاش قد يتوقف فيهما اإلنسان ألن هذا شيء ُيلكه اإلنسان بفاالصطياد 



 اصطاد أو ملن َحشَّ لكن الفقهاء رمحهم هللا يقولون ال أبس به ويكون اصطياده وكالة.
القارئ: وجتوز يف عقد النكاح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وَكََّل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له 

 .ة وجتوز يف الطالق والعتاق واخللع والرجعة ألهنا يف معىن النكاحأم حبيب

(5/94) 

 

الشيخ: اخللع هو فراق زوجته بعوض وليس طالقاً بل هو فسخ واختلف العلماء رمحهم هللا إذا وقع 
َب من الطالق وإن قلنا  اخللع بلفظ الطالق هل يكون فسخاً أو يكون طالقاً فإن قلنا إنه طالق حمسِّ

سخ مل حيسب، ومثاله أن تطلب املرأة من زوجها أن يطلقها بعوض وليكن ألف رايل فطلقها إنه ف
على عوض ألف رايل وكان قد طلقها قبل ذلك مرتني فإذا قلنا إنه طالق مل حتل له إال بعد زوج وإذا 

 وهو اختيار شيخ اإلسالم رمحه هللا قلنا إنه فسخ حلت له بعقد والقول الراجح أنه فسخ كاخللع
وقال ابن عباس رضي هللا عنهما )كل ما كان فيه عوض فليس بطالق( وأما قوله يف حديث اثبت بن 

قيس )اقبل احلديقة وطلقها تطليقة( فهذه الكلمة )طلقها تطليقة( ال تصح وإذا مل تصح بقينا على 
فِّيَما افْـَتَدْت بِّه( إذاً ز وجل )َفال جمَناَح َعَلْيهَِّما األصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما مساه هللا ع

اخللع هو فراق الزوجة بعوض سواء كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو الفراق أو الطالق على القول 
 الراجح، وأما الرجعة فهي أن تكون امرأة مطلقة فيوكِّل زوجها شخصاً فيقول له راجعها عين.

وكل أو غائبا ملا روي أن علياً وكَّل موال واحلكومة فيها حاضراً كان املالقارئ: وجتوز يف إثبات األ
عقياًل عند أيب بكر رضي هللا عنهم وقال ما قضي عليه فعليَّ وما قضي له فلي ووكل عبد هللا بن 
جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحماً يعين مهالك وهذه قضااي يف مظنة الشهرة ومل تنكر 

له حق أو عليه وال حيسن اخلصومة أو ال حيب ن احلاجة تدعو إىل ذلك أبن يكون فكانت إمجاعا وأل
 حضورها وجيوز التوكيل يف اإلقرار ألنه إثبات حق فأشبه البيع.

الشيخ: لكن يف اإلقرار جيب أن حيدد له فيقول أنت وكلي يف اإلقرار مبا يدعيه عليَّ فالن ما مل 
 د مبا قيده املوكِّل.يتجاوز عشرة آالف مثاًل وعليه فيتقي

(5/95) 

 



قارئ: وجيوز يف إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما يف حضرة املوكل وغيبته ألنه حق آدمي ال
إليه أمحد رضي هللا عنه أبنه أشبه املال وقال بعض أصحابنا ال جيوز استيفاؤمها يف غيبته وقد أومأ 

ن النيب صلى هللا جيوز أن يعفو املوكل فيكون ذلك شبهة وجيوز التوكيل يف حقوق هللا تعاىل املالية أل
 عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.

مبا يوكله الشيخ: إذا وكل يف القصاص فاإلمام أمحد رمحه هللا أومأ إىل أنه البد أن حيضر املموكِّل ألنه ر 
يف القصاص يف الصباح مث يشار على املموكِّل أبن يعفو عن القصاص فيعفو ويكون الوكيل قد أعتمد 

القصاص، وما أومأ إليه اإلمام أمحد رمحه هللا قوي خصوصاً يف القصاص الذي يتضمن  أن ينفذ
و عنه ويسمح إتالف نفس وهلذا بعض الناس اآلن إذا كان له قصاص على شخص وطملَِّب منه أن يعف

قال ال أسامح ال بد أن جيرى القصاص، فإذا حضر الناس صاح صاحب القصاص وقال اشهدوا أين 
غاء وجه هللا، ألجل أن يكون هذا أوقع يف نفس الذي يراد قصاصه وليكون هذا عفوت عنه ابت

 تشجيع للناس.
ل )واغد اي أنيس على امرأة القارئ: ويف إثبات احلدود واستيفائها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

 هذا فإن اعرتفت فارمجها( متفق عليه.

(5/96) 

 

)فإن اعرتفت( ويف إقامته يف قوله )فارمجها( وهذا احلديث  الشيخ: التوكيل يف إثبات احلد يف قوله
قول الراجح ال سيما إذا اشتهر كما استدل به من يرى أنه ال يشرتط يف اإلقرار ابلزان التكرار وهو ال

يف قصة هذه املرأة وأما االستدالل ابشرتاط التكرار ابلقياس على الشهادة وبكون الرسول صلى هللا 
عزاً ففيه نظر ألن الشهادة ابلزان لو ثبتت ابلواحد لكان يف ذلك انتهاك ألعراض عليه وسلم ردد ما

الزان إال أربعة رجال وأما قصة ماعز فالظاهر وهللا أعلم  الناس فاحتيط فيها حبيث ال يقبل الشهادة يف
ال أن الرسول عليه الصالة والسالم شك يف أمره ألنه سأله فقال )أبك جنون( ومثل هذا ال يقال إ

ملن هو مشكوك فيه حىت أنه أمر من كان حاضراً أن )يقوم فيستنكهه( يعين يشمه هل هو شارب أو 
 ان مرة واحدة يثبت به احلد ال سيما إذا اشتهر وابن كهذه القصة.ال، فالصواب أن اإلقرار ابلز 

ه إال يف احلج القارئ: وال جتوز يف العبادات البدنية ألن املقصود فعلها ببدنه فال حتصل من فعل غري 
 ملا سبق يف اببه.

رجى الشيخ: قوله )إال يف احلج( نقول نعم لكن بشروط كما سبق منهما أن يكون عاجزًا عجزًا ال ي



زواله فله أن يقيم من حيج عنه وقوله )يف العبادات البدنية( احرتازًا من العبادات املالية كالصدقات 
 فإنه ال أبس ابلتوكيل فيها.

 
 فصل

ال جتوز يف األُيان والنذور ألهنا تتعلق بعني احلالف فال تدخلها النيابة وال يف اإليالء واللعان القارئ: و 
  يف الشهادة ألن غريه ال يقوم مقامه يف مشاهدته.والقسامة ألهنا أُيان وال

الشيخ: يف الشهادة مثل أن أيمر شخص يقول اي فالن اذهب فاشهد عين، والذي يؤدي الشهادة 
ل فهذا ال يصح ألن الشهادة يشرتط فيها العلم ومثل هذا ال حيصل به العلم أما لو قال هذا املوكَّ 

 يؤدي الشهادة هذا الوكيل فال أبس هبا.اذهب اي فالن اشهد ألين مشغول والذي 
القارئ: وال يف االغتنام ألنه يتعلق ابحلضور فإذا حضر النائب كان السهم له وال يف االلتقاط ألنه 

 مللتقطه. أبخذه يصري
 

 فصل

(5/97) 

 

القارئ: وال يصح التوكيل يف شيء مما ال يصح تصرفه فيه ألن من ال ُيلك التصرف بنفسه فبنائبه 
 أوىل.

وكِّل؟ اجلواب يشمل املوكِّل والوكيل الشيخ: قوله )مما ال يصح تصرفه فيه( أيهما يقصد الوكيل أم امل
 لكن مراد املؤلف هنا املوكِّل.

صح توكيل طفل وال جمنون وال سفيه لذلك وال توكيل املرأة يف النكاح وال الفاسق يف القارئ: فال ي
تزويج ابنته وال املسلم لذمي يف شراء مخر لذلك فأما من يتصرف ابإلذن كالعبد والصيب والوكيل فإن 

لون مثله م يف التوكيل جاز وإن هنوا عنه مل جيز وإن أطلق هلم اإلذن فلهم التوكيل فيما ال يتو أذن هل
أبنفسهم أو يعجزون عنه لكثرته ألن تفويضه إليهم مع العلم هبذا إذن يف التوكيل وفيما سوى ذلك 

يؤذن يف التوكيل  روايتان إحدامها ال جيوز هلم التوكيل ألهنم يتصرفون ابإلذن فاختص مبا أذن فيه ومل
 ك الرشيد.والثانية جيوز ألهنم ُيلكون التصرف أبنفسهم فملكوه بنائبهم كاملال

الشيخ: والصحيح أهنم ال ُيلكون هذا وذلك ألن املموَكِّل قد يعتمد على فالن وال يعتمد على فالن 



ن غريه يقوم مقامه فقد يرى أن هذا فيه الكافية يف معرفة األمور واملماكسة وما أشبه ذلك وال يرى أ
املموَكِّل اإلذن من قبل فيقول  لكن يف مثل هذه احلال إذا كان الوكيل خيشى أن ال يتمكن فليطلب من

اي فالن أان مستعد أن أابشر الشيء بنفسي لكن إذا كان هناك مانع أأتذن يل أن أموكَِّل غريي، فإذا 
 ذًا ال أتوكل عنك.قال نعم فله أن يـموَكَِّل، وإن قال ال، فهنا يقول له إ

اً حيج عنه ألنه يرضاه يف دينه وهذا الذي ذكرته يظهر جدًا فيما خيتلف فيه القصد فلو وَكََّل شخص
ويف علمه مث جاء هذا املموَكَّل ووكَّل آخر ليحج عن األول فالوكالة غري صحيحة فال تصح ألين قد 

 أرضى أن حيج عين حممد وال أرضى أن حيج عين زيد.
 انه.إن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل ألنه مما يشاء وويل اليتيم كالوكيل فيما ذكر القارئ: ف

(5/98) 

 

الشيخ: قوله )وويل اليتيم كالوكيل فيما ذكرانه( فيه نظر ظاهر ألن ويل اليتيم كاملالك إذ أن واليته 
ن على ويل اليتيم أن يعمل مبا يراه اثبتة إبذن الشارع فهي أصلية وأصيلة خبالف الوكيل فالصواب أ

لَّيتِّ هَِّي َأْحَسنم( وأما أن يقال له ال توكل أحدًا!! أصلح كما قال عز وجل )َوال تـَْقَربموا َماَل اْلَيتِّيمِّ إِّ  الَّ ابِّ
 فإن هذا فيه نظر ألنه قد يرى ويل اليتيم أن من املصلحة أن يوكل غريه.

فيه من غري إذن املرأة ألن واليته من غري جهتها فلم يعترب  القارئ: وُيلك الويل يف النكاح التوكيل
 غري والية اإلجبار على الروايتني يف الوكيل والفرق بينهما ظاهر. إذهنا يف توكيله كاألب وخرج القاضي

الشيخ: قوله )غري والية اإلجبار( يعين أن األخ ال جيرب أخته على النكاح أما البنت فاملذهب أن أابها 
 والصحيح أنه ال إجبار.جيربها 

 
 فصل

وز توكيل الفاسق يف قبول القارئ: ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه ومن ال فال فيج
 النكاح وال جيوز يف اإلجياب ألنه جيوز أن يقبل النكاح لنفسه.

الشيخ: من ملك التصرف لنفسه يف شيء من األشياء جاز أن يتوكل فيه واألمثلة تدل على ذلك 
أن  ومن ال فال، وعلى هذا فإذا وكَّل األب فاسقاً يف تزويج بنته فإنه ال جيوز ألنه يشرتط يف الويل

 يكون عداًل، ولو وكَّل الزوج فاسقاً يف قبول النكاح جاز ألنه ال يشرتط يف القبول أن يكون عداًل.
ابه ال يكون وكياًل يف قبوله  القارئ: وقال القاضي ال جيوز فيهما ألن من ال جيوز أن يكون وكياًل يف إجي



 كاملرأة.
 الشيخ: الصواب الكالم األول وقول القاضي ضعيف.

 وجيوز توكيل املرأة يف الطالق ألنه جيوز توكيلها يف طالق نفسها فجاز يف غريها. القارئ:

(5/99) 

 

الشيخ: هذا فيه نظر فقياس التوكيل بطالق غريها على التوكيل بطالق نفسها فيه نظر، ألنه من 
ليق لكن لو أت املصلحة يف التطاملعلوم أهنا إذا ومكِّلت يف طالق نفسها فإهنا لن تمطلَِّّق إال حيث ر 

ومكِّلت بطالق غريها فقد تمطلِّّق هذا الغري وهي تعلم أنه ليس من مصلحته لكن حقدًا أو كراهية أو ما 
ري، وقد أمر هللا نبيه صلى هللا  أشبه ذلك فالصحيح أن املرأة أن تـموَكَّل يف طالق نفسها كما جيوز أن ختم

ففي صحته نظر ووجه هذا النظر أهنا قد ال  يلها يف طالق غريهاعليه وسلم أن خيري نسائه، وأما توك
تراعي املصلحة يف طالق غريها ورمبا إذا مل تكرمها هذه املرأة اليت ومكِّلت بطالقها فإهنا تمَطلِّّقمها على 

 الفور.
أذوان له القارئ: وال جيوز للعبد واملكاتب التوكيل إال إبذن سيدمها وال الصيب إال إبذن وليه وإن كان م

 ة ألن التوكيل ليس من التجارة فال حيصل اإلذن فيه إال ابإلذن فيها.يف التجار 
 

السائل: توكيل الرجل الفاسق يف تزويج ابنته هذا حيصل كثرياً خصوصاً ملن ال يعيش يف هذه البالد 
 فهل يشرتط يف الويل العدالة؟

هبذا القول فإنه ما بقى ون عداًل ولو قلنا الشيخ: سيأتينا إن شاء هللا أنه ليس من شرط الويل أن يك
أحد يزوج بنته فمن من الناس َمْن يكون ساملاً من الكبائر أو اإلصرار على الصغائر إال اندراً فالغيبة 

 اآلن مثاًل هي فاكهة اجملالس عند كثري من الناس.
 

 فصل
له لقبول مثل أن أيذن القارئ: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على اإلذن وبكل قول أو فعل دل على ا

يف بيع شيء فيبيعه وجيوز القبول على الفور والرتاخي حنو أن يبلغه أن فالانً وكله منذ عام فيقول 
 قبلت ألنه إذن يف التصرف فجاز ذلك فيه كاإلذن يف الطعام.

(5/100) 



 

الشيخ: القبول ابلقول أن يقول قبلت والقبول ابلفعل أن يباشر ابلفعل فلو قال وكَّلتمَك أن تبيع 
الً ابلفعل وظاهر كالم املؤلف أن رة فقال أيها الناس من يسوم ومل يقل قبلت فإن هذا يكون قبو السيا

إجياهبا ال يصح ابلقول ولكنه ليس كذلك فإنه حىت التوكيل يصح ابلفعل مثاله أن يكون رجاًل قد أعدَّ 
ياساً من التمر وهو هذا الدكان لبيع األشياء ومل يقل أنه أعده لبيع التمر فجاء فوجد يف الدكان أك

ن وكالة ابلفعل ألن صاحب الكيس الذي جاء به مل يقل له معروف أنه يبيع يف هذا الدكان فهذا يكو 
وكَّلتمك لكنه مادام أنه وضعه يف املكان الذي تباع فيه التمور فهذا يعين التوكيل وعليه فنقول تصح 

 الوكالة ابلقول وابلفعل إجياابً وقبوالً.
 كذا أو يف بيع ثويب.تعلقيها على شرط حنو أن يقول إذا قدم احلاج فأنت وكيلي يف  القارئ: وجيوز 

الشيخ: يف نسخيت )أو فبع ثويب( وعلى كل حال قصده أنه جيوز هذا وهذا سواٌء قال وكلتك أن تبيع 
 ثويب أو قال فبع ثويب.

 
 فصل

صح ألنه يدخل فيه كل شيء القارئ: وال تصح إال يف تصرف معلوم فإن وكله يف كل قليل وكثري مل ي
ماله كله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها أو ما شاء منها أو فيعظم الغرر وإن كان وكله يف بيع 

اإلبراء منها صح ألنه يعرف ماله ودينه فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر وإن قال اشرت يل ما 
ذكر النوع وقدر الثمن ألن ما ُيكن شراؤه شئت أو عبدًا مبا شئت فقال أبو اخلطاب ال يصح حىت ي

وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح ألنه يقل الغرر وقال القاضي إذا ذكر النوع مل يكثر فيكثر الغرر 
حيتج إىل تقدير الثمن ألنه إذن يف أعاله وقد روي عن أمحد فيمن قال ما اشرتيت من شيء فهو بيننا 

راء كل شيء وألنه أذن يف التصرف فجاز من غري تعيني  أن هذا جائز وأعجبه وهذا توكيل يف ش
 يف التجارة.كاإلذن 

(5/101) 

 

الشيخ: والصحيح أن ذلك يصح مثل أن يقول وكَّلتمك يف كل قليل أو كثري تشرتيه من امليناء مثاًل أو 
ته أو إعتاق د أنه وكََّله يف طالق زوجامن السوق، ومن املعلوم أنه إذا قال وكَّلتمك يف كل شيء ال يري

عبيده أو إيقاف أمالكه ال يريد هذا بل يريد يف كل شيء يرى أن فيه مصلحة وهذا يقع كثرياً فقد 



يكون املوكِّل ال يعرف السوق وال يعرف البيع والشراء فيوكِّلم شخصاً فيقول أنت وكلي يف كل شيء 
 ترى فيه مصلحة فال أبس هبذا.

 
 فصل
ما يقتضيه إذن املوكل نطقاً أو عرفا ألن تصرفه ابإلذن فاختص ما ئ: وال ُيلك من التصرف إال القار 

تناوله اإلذن فإذا وكله يف اخلصومة مل ُيلك اإلقرار وال اإلبراء وال الصلح ألن إذنه ال يقتضي شيئاً من 
فإنه قد يرضى للتثبت ذلك وإن وكله يف تثبيت حق مل ُيلك قبضه ألنه مل يتناوله النطق وال العرف 

أيمنه على القبض وإن وكله يف القبض فهل ُيلك تثبيته فيه وجهان أحدمها ُيلكه ألنه طريق من ال 
القبض فكان التوكيل يف القبض توكياًل فيه والثاين ال ُيلكه ملا ذكران يف اليت قبلها وإن وكله يف البيع مل 

العقد وحقوقه وال يتهم فيه  لعرف يتناوله وألنه من متامُيلك اإلبراء من مثنه وُيلك تسليم املبيع ألن ا
وال ُيلك قبض الثمن ألن اللفظ ال يتناوله وقد يرضى للبيع من ال يرضاه للقبض إال أن تقتضيه 

 احلال أبن يكون حبيث لو تركه ضاع.

(5/102) 

 

الشيخ: خالصة هذا الفصل أن من ومكَِّل يف شيء مل ُيلك سوى ما ومكِّل فيه فإذا وكله يف اخلصومة 
لك اإلبراء وال ُيلك القبض وإمنا م عين فالانً وهو ما يسمى يف العرف ابحملامي فإنه ال ُيفقال خاص

ُيلك اإلثبات فقط وما سوى ذلك فال، وإذا وكَّله يف البيع يقول الفقهاء: إنه ال ُيلك قبض الثمن 
نة فمثال ألنه قد يرضى للبيع من ال يرضاه لقبض الثمن وهذا صحيح إال إذا عارضه العرف أو القري

بائع وهو الدالل هو الذي يقبض الثمن، أو ما عارضه العرف أن يكون العرف عند الناس أن ال
اقتضته احلال مثل أن يبيعه على شخص ال يعرفه فهنا ال بد أن يوثِّّق الثمن وإما أن يقبضه، ولو وكََّله 

مبا إذا خاصم مل يكن يف القبض فهل ُيلك اخلصومة أو ال ُيلك؟ اجلواب ال ُيلك اخلصومة ألنه ر 
 ملموكِّل أحلن من اخلصم فينتفع.أحلن من خصمه فيغلبه اخلصم ويكون ا

مسألة: هل جيوز أن يوكل اإلنسان احملامي عنه؟ نقول إن خاف أن يضيع حقه فال أبس وإن كان ال 
 وة.خياف فال داعي ألنه خيمَْشى أن جيلب له احملامي أشياء ليس هلا أصل لكي يغلب ابلبيان والق

 
 فصل



له وال بعده ألنه قد خيتص غرضه به يف زمن حلاجته فيه القارئ: فإن وكله يف البيع يف وقت مل ُيلكه قب
وإن وكله يف بيعه لرجل مل ُيلك بيعه لغريه ألنه قد يقصد نفعه أو نفع املبيع إبيصاله إليه وإن وكله يف 

نه قد يفوت غرضه وإن تساوت األمكنة أو بيعه يف مكان الثمن فيه أكثر أو أجود مل ُيلكه يف غريه أل
ك ذلك ألن الغرض فيهما واحد فاإلذن يف أحدمها إذن يف اآلخر وإن وكله يف بيع قدر له الثمن مل

فاسد مل ُيلكه ألنه منهي عنه وال ُيلك الصحيح ألنه مل أيذن له فيه وإن قدر له الثمن يف البيع مل 
ايدة من يه نطقاً وال عرفا وُيلك البيع أبكثر منه سواء كانت الز ُيلك البيع أبقل منه ألنه مل أيذن له ف

 جنس الثمن أو غريه ألنه مأذون فيه عرفا ألهنا تنفعه وال تضره.

(5/103) 

 

الشيخ: قوله )وُيلك البيع أبكثر منه ... ( نقول هذا ما مل حيمَدِّْد له فيقول بعه على فالن بعشرة فهنا 
فقد يريد املوكِّل نفع املشرتي وال يريد أن ه حدد وقد يريد نفع املشرتي ال جيوز أن يبيعه أبكثر ألن

أتخذ منه شيئاً أكثر فإذا ابعه أبكثر فإنه ال حيل، لكن لو قال أبيعه أبكثر وأعطي املالك الذي وكلين 
 العشرة فقط، قلنا هذا أشد جرماً ألنك ضررت الرجل الذي عني ومل تنفع الذي وكَّلك، إذاً نقول إذا

 إذا علمنا أن للموكِّل غرضاً يف عدم الزايدة فال جتوز الزايدة.ابع أبكثر فالبيع صحيح إال 
القارئ: وإن ابع بعضه بدون مثن مجيعه مل جيز وإن ابعه جبميعه صح ملا ذكرانه وله بيع ابقيه ألنه أذن 

إن وكله يف شراء فيه وحيتمل أن ال ُيلكه ألنه حصل غرضه ببيع بعضه فال يبقى اإلذن يف ابقيه و 
 شراء بعضه ألن اللفظ ال يقتضيه. شيء مل ُيلك

الشيخ: قوله )ألن اللفظ ال يقتضيه( نقول إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك مثل أن يقول أريد عشرة  
كيلو من هذه السلعة فال جيد عند صاحب الدكان إال مخسة لكنه يعرف أنه سيجد اخلمسة يف مكان 

من الدكان اآلخر مخسة، أما إذا كان فيه  يشرتي مخسة من األول ويشرتي آخر فهنا نقول ال أبس أن
احتمال أن ال جيد سوى هذه اخلمسة وقد وكَّله يف عشرة فإنه ال يشرتيها مثل أن يكون الرجل الذي 

عنده هذه السلعة ال توجد عند غريه ولكن مل جيد إال مخسة منها فهنا نقول ال تشرت ألنه مل جيد 
 البقية.

(5/104) 

 



القارئ: وإن قال له بعه مبائة درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها مل جيز ألنه مل أيذن فيه نطقاً وال 
فيه وجهان أحدمها ال ينفذ ألنه خالفه يف عرفا وإن ابعه مبائة دينار أو بتسعني درمهاً وعشرة داننري ف
ضى الدينار مكان الدرهم عرفا وإن وكله اجلنس كاليت قبلها والثاين ينفذ ألنه مأذون فيه عرفا ألنه ير 

يف بيع عبيد أو شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات ألن العرف جاري بكال األمرين وإن أمره 
هم صفقة واحدة من رجلني جاز ألن الصفقة من جهته بصفقة واحدة مل ُيلك التفريق وإن اشرتا

 واحدة.
 

 مما جرى به العرف فهل عليه الضمان؟السائل: لو وكَّله يف شراء شيء فاشرتى أبكثر 
الشيخ: عليه ضمان الزايدة ألنه اشرتى أبكثر من مثنه ولذلك نقول إذا رأى أنه زائد فإنه جيب عليه 

 أن يراجع املوكِّل.
 لك لو ابع؟السائل: وهل كذ

 الشيخ: نعم وكذلك لو ابع أبقل.
له وحيرم على املسلم يف بيع أو شراء  السائل: هل جيوز للمسلم أن يوكل الذمي أو الكافر فيما جيوز

 أو إجارة وحنو ذلك مثل لباس الذهب للرجال أو احلرير أو اخلمر؟
 الشيخ: ال جيوز ألن املوكِّل ال جيوز له أن يبيع هذا الشيء.

 ل: ذكر أن شيخ اإلسالم نقل عن بعض السلف هذه الصورة فهل هذا صحيح؟السائ
يف هذا بل هو يف مسألة أخرى وهي أنه ملَّا أراد الكفار أن الشيخ: ال، فليس كالم شيخ اإلسالم 

يبذلوا اخلمر بداًل عن اجلزية منعهم عمر رضي هللا عنه وقال )َولُّوهمم بيعها وخذوا مثنها( وقوله )ولوهم 
 ها( ليس معناه خذوها وبيعوها بل املعىن هم يبيعوهنا وأيتون ابلدراهم لكم.بيع

أن يتصرف فيما مل يؤذن له فيه ولكنه يعلم أنه إذا تصرف مث راجع املوكِّل السائل: لو أن الوكيل أراد 
 أنه أيذن له فهل له التصرف؟

لى هللا عليه وسلم أن يشرتي الشيخ: ال أبس إذا كان فيه مصلحة مثل الرجل الذي وكَّله الرسول ص
 به شاة أضحية بدينار فاشرتى اثنتني وابع واحدة بدينار.

 
 فصل

(5/105) 

 



قارئ: وإن وكله يف البيع وأطلق مل ُيلك البيع أبقل من مثن املثل ألن أذنه تقيد بذلك عرفا لكون ال
ن مثن املثل مل جيز بيعه بثمن املثل غري ذلك تضييعاً ملاله وهو ال يرضاه ولو حضر من يطلبه أبكثر م

ار مل يلزمه الفسخ ألنه تضييع ملال أمكن حتصيله وإن ابع بثمن املثل فحضر من يزيد يف مدة اخلي
 ألهنا زايدة منهي عنها وال أيمن رجوع صاحبها عنها.

نه فإذا بِّْعَت الشيخ: قوله )منهي عنها( من قبل َمْن؟ اجلواب من قَِّبلِّ الزائد ألن الزائد هو املنهي ع
هذا الكتاب على شخص وحنن يف جملس اخليار مل جيز ألحد أن يزيد يف الثمن ويقول أنت يف اخليار 

خ البيع وبع عليَّ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى أن يسوم الرجل على سوم أخيه( وهذا افس
النقص وأما الزايدة على مثن أبلغ من سومه على سوم أخيه، إذًا الوكيل يتقيد بثمن املثل فال جيوز 

 املثل فال أبس هبا ألهنا من مصلحة املوكِّل.
أبقل مما قدر له فعنه البيع ابطل ألنه غري مأذون فيه وعنه  القارئ: فإن ابع أبقل من مثن املثل أو

 يصح ويضمن الوكيل النقص ألنه فوته ويصح البيع ألن الضرر يزول ابلتضمني.
وابعه بثمانية فهل يصح البيع أو ال؟ قيل إنه يصح ويضمن النقص وهو الشيخ: لو قال بعه بعشرة 

معني فإذا تصرف على غري هذا الوجه فإنه مل يؤذن له درمهان وقيل ال يصح ألنه إمنا أذن له مبقدار 
فيه وكذلك يقال إذا كانت قيمتها عشرة وابعها بثمانية وإن مل يقدر له فهل يصح البيع أو ال يصح؟ 

أن البيع صحيح ألنه يف هذه احلال مل حيصل للموكِّل نقص ولو قلنا بعدم الصحة صار يف الذي يظهر 
شرتاه وانتهى ورمبا ال يعلم أن املوكِّل قد قدَّر الثمن أو ال يعلم أن مثن ذلك ضرر على املشرتي الذي ا

يضمن النقص املثل هو هذا الذي اشرتاه أبقل منه فالقول الراجح يف هذه املسألة أن البيع صحيح و 
ووجه ذلك أنه مل يفوت على املوكِّل شيئاً هذا وجه وهناك وجه آخر أن احلق تعلق بثالث وهو 

 املشرتي.

(5/106) 

 

القارئ: وال عربة مبا يتغابن الناس به كدرهم يف عشرة ألنه ال ُيكن التحرز منه وهل يلزم الوكيل مجيع 
 وجهني. النقص أم ما بني ما يتغابن الناس به وماال يتغابنون به على

الشيخ: يف هذه املسألة هل نقول لو ابع أبنقص إنه يضمن كل النقص أو يضمن ما زاد على ما 
بن به الناس فمثالً إذا كان مثن املثل عشرة وابعه بتسعة ونصف فهل يضمن؟ اجلواب ال يضمن يتغا

ة فتجد ألن هذا مما يتغابن به الناس فنصف من عشرة تعين واحد من عشرين وهذا جرت به العاد



ه هذا يبيع بعشرة وذا بتسعة ونصف وذا أبحد عشر فهذا ما يتغابن الناس به، لكن إذا قلنا إنه ابع
بثمانية فهل يضمن رايل ونصف أو يضمن رايلني فهذه هي املسألة اليت ذكر املؤلف أهنا على وجهني 

جح ما دل عليه أي هل يضمن النقص كله أو يضمن النقص الزائد على ما يتغابن به الناس والرا
 الدليل.

انه ألن هذا غري القارئ: وكل موضع قلنا ال ُيلك البيع والشراء فحكمه فيه حكم األجنيب وقد ذكر 
 مأذون فيه.

الشيخ: قوله )فحكمه فيه حكم األجنيب( يشري املصنف هنا إىل تصرف الفضويل فإذا قلنا أنه ال 
س وأن مجيع التصرفات الفضولية إذا أقرها َمن يصح لكن وافق املوكِّل فالصحيح أنه إذا وافق فال أب

نه احلق له فهي ماضية انفذة ويدل هلذا أن أاب هريرة رضي  هللا عنه أذن للذي أخذ من الطعام ومل يضمِّّ
 الرسول صلى هللا عليه وسلم بل وافق على فعله.

 
 فصل

ملا ذكران وإن اشرتى أبقل القارئ: وإن وكله يف الشراء فأطلق مل جيز أن يشرتي أبكثر من مثن املثل 
أبقل من مائة مل ُيلك  من مثن املثل أو أقل مما قدر له صح ألنه مأذون فيه عرفا فإن قال ال تشرته

 خمالفته ألن نصه مقدم على داللة العرف.

(5/107) 

 

الشيخ: إذا قال ال تشرته أبقل من مائة فاملصنف يرى أنه ال ُيلك أن يشرتي بتسعني لكن هل نقول 
هذا ضرر على عامة الناس ألن يف هذه احلال جيوز للوكيل أن يشرتي مبائة؟ اجلواب ال جيوز ألن يف 

إذا ابع مبائة فسوف جيعل هذا قاعدة يبيع هبا وقد كان يف األول يبيع بتسعني فالحظوا هذه البائع 
املسألة فإن مسألة البيع والشراء هلا تعلق بشخص اثلث فنحن نقول إذا قال اشرت مبائة وال تشرت 

اس لكن لسوق بتسعني ألن يف هذا ضرر على النأبقل فإننا نقول ال ُيكن أن يبذل مائة فيما هو يف ا
لو علمنا أن قوله اشرت مبائة يعين من الطيب فهنا ال يشرت أبقل وهذا هو الذي يقع عند كثري من 

العامة يقول اشرت يل من اجليد الذي سعره مائة فمعىن ذلك أي ال تشرت يل من الذي سعره بتسعني أو 
 ألمر ظاهر ال أبس به فال يشرت أبقل.مثانني فإذا علمنا أن مراده اجليد فا

القارئ: وإن قال اشرته مبائة وال تشرته خبمسني فله شراؤه مبا فوق اخلمسني ألنه ابق على داللة 



 العرف وإن قال اشرت يل عبداً وصفه مبائة فاشرتاه بدوهنا جاز.
ه فنقول قوله )وصفه( الشيخ: قوله )وصفه مبائة( يعين قال اشرت يل عبداً صفته كذا وكذا مبائة وعلي

 ها وحيسن أن تقف فتقول اشرت يل عبداً وصفه فتقف مث تقول مبائة.اتبٌع للذي قبل
القارئ: وإن خالف الصفة مل يلزم املوكل وإن مل يصفه فاشرتى عبدًا يساوي مائة أبقل منها جاز وإن 

ن قال اشرت يل شاة بدينار مل يساو املائة مل يلزم املوكل وإن ساوى ما اشرتاه به ألنه خالف غرضه وإ
تني تساوي إحدامها دينارًا صح حلديث عروة وألنه ممتثل لألمر إبحدامها والثانية زايدة نفع فاشرتى شا

وإن مل تساو دينارًا مل يصح فإن ابع الوكيل شاة وبقيت اليت تساوي دينارا فظاهر كالم أمحد صحته 
 مثن املثل.حلديث عروة وألنه وىف بغرضه فأشبه إذا زاد على 

(5/108) 

 

أن ظاهر كالم أمحد هو الصحيح وهذا مما يدل على أن تصرف الفضويل صحيح الشيخ: ال شك 
نه ال جيوز ولو تراضى وجائز إذا أجازه اآلخر فما املانع، ألن هذا ليس ممنوعاً حلق هللا حىت نقول إ

 الطرفان بل هو حلق آدمي فإذا وافق على البيع أو الشراء فال أبس.
 

 فصل
يئة فاشرتى نقدا مل يلزم املوكل ألنه مل يؤذن له فيه وإن وكله يف الشراء القارئ: وإن وكله يف الشراء نس

قد وكان فيه ضرر مثل أن بنقد فاشرتى بنسيئة أكثر من مثن النقد مل جيز لذلك وإن كان مبثل مثن الن
يستضر حبفظ مثنه فكذلك وإذا مل يستضر به لزمه ألنه زاده خريا وإن أذن له يف البيع بنقد مل ُيلك 

عه نسيئة وإن أذن له يف البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء وإن عني له نقداً مل يبع إال بي
 به.

جب نقص الثمن فإنه ال جيوز وكذلك إذا كان النقد يؤدي الشيخ: املعىن أن الشراء إن كان نقدًا يو 
لى خطر وإذا أتخر إىل إىل ضرر املوكِّل حبيث يكون الزمن زمن خوف وإذا قبض الثمن اآلن فهو ع

زوال اخلوف فهو آمن، فاملهم أنه إذا كان للموكِّل غرض أبن يكون البيع نسيئة فإنه ال جيوز للوكيل 
 أن يبيع نقداً.

ن أطلق مل يبع إال بنقد البلد ألن اإلطالق ينصرف إليه فإن كان فيه نقدان ابع أبغلبهما القارئ: وإ
يه ألنه مل يرض هبا وإن أطلق األجل جاز ومحل على العرف يف مثله وإن قدر له أجاًل مل جتز الزايدة عل



للعاقد معه ألنه  ألن مطلق الوكالة حيمل على املتعارف وال ُيلك الوكيل يف البيع والشراء شرط اخليار
 ال حظ للموكل فيه وله شرط اخليار لنفسه وملوكله ألنه احتياط له.

 
 فصل

(5/109) 

 

بعني هذا الثمن فاشرتى له يف ذمته مل يقع للموكل ألنه مل يرض ابلتزام شيء  القارئ: إذا قال اشرت يل
ا فيه فاشرتاه بعينه صح للموكل ألنه يف ذمته فلم جيز إلزامه وإن قال اشرت يل يف ذمتك مث انقد هذ

تمل أن أمره بعقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقداً ال يلزمه مع تلفه فزاده خريا وحي
ال يصح ألنه أراد عقدًا ال يبطل ابستحقاقه وال تلفه ففوت ذلك وإن أطلق فله األمران ألن العرف 

 جار هبما.
اد يعرفه إال طلبة العلم إن عرفوه والعامي ال يفرق بني أن يقول اشرت يل الشيخ: هذا الفصل ال يك

هاء جزاهم هللا خريًا يصورون املسائل هبذا الدينار أو اشرت يل يف ذمتك وانقد هذا الدينار لكن الفق
 وقد تكون اندرة الوقوع متريناً للطالب وألنه رمبا حيتاج إليها يف يوم من األايم.

الوكيل ملوكله اشرت يل هذه احلاجة مبائة دينار مثاًل فهل للوكيل أن يتصرف ملصلحة  السائل: إذا قال
 نفسه فيشرتيها أبقل من مائة وأيخذ الباقي؟

ال جيوز فهذا من اخليانة ألن بعض الناس قد يفعل هذا الشيء فيشرتيها بثمن أرخص مما قمدِّر الشيخ: 
كِّل أبكثر وهذه خيانة فالواجب عليه إذا كان يريد أن له أو أرخص من قيمة املثل مث يبيعها على املو 

 يستفيد أن يقول وكِّلين أن اشرتي لك بعوض وتربأ ذمته.

(5/110) 

 

لبائع ابع على الوكيل أبقل من مثن املثل مراعاة له ألنه صاحبه ولو علم أن السلعة مسألة: لو أن ا
أيخذ فرق ما بني مثن املثل وما وقع لآلخر الذي وكَّله ما راعاه، فهل نقول يف هذه احلال للوكيل أن 

ها من البائع عليه العقد؟ هذا حمل نظر يعين قد يقول اإلنسان له أن أيخذ ما بني القيمتني فمثالً يشرتي
الذي راعاه بثمانية ومثن املثل عشرة ويقول للموكِّل إن الثمن عشرة أو نقول مادام أنه وكله واشرتاها 



ت ويكون ما نزل حماابة هلذا الشخص من حظ املوكِّل وهذا ال شك هو الوكيل ملوكله فاألعمال ابلنيا
ليقل للبائع اي فالن أان ما اشرتيتها يل إمنا األبرأ للذمة واألورع لكن إذا أراد أيضاً أن يكون صرحياً ف

اشرتيتها لفالن فهذا يكون فيه مصلحة للبائع حىت ال ينزل شيء من الثمن وفيه إبراء للذمة ويقول 
 كِّل اشرتيتها بعشرة.للمو 
 

 فصل
القارئ: وإن وكله يف شراء موصوف مل جيز أن يشرتي معيبا ألن إطالق البيع يقتضي السالمة ولذلك 

ابلعيب فإن اشرتى معيباً يعلم عيبه مل يقع للموكل ألنه خمالف له وإن مل يعلم ابلعيب فالبيع  يرد
يس للوكيل رده ألن الرد حلقه فسقط صحيح كما لو اشرتى لنفسه فإن علم املوكل فرضي به فل

ه برضاه وللوكيل الرد قبل علمه ألهنا ظالمة حصلت بعقده فملك دفعها كاملشرتي لنفسه وال يلزم
التأخري ألنه حق تعجل له وله أن يرضى به ويسقط خياره فإن حضر املوكل فرضي به استقر العقد 

ب فإن أنكر البائع كون الشراء للموكل فالقول وإن اختار الرد فله ذلك ألن الشراء له ومل يرض ابلعي
ضاه بعيبه والثاين ليس قوله ويرد املبيع على الوكيل يف أحد والوجهني ألنه ابتاع املعيب ومنعه الرد لر 

له الرد عليه ألنه غري البائع وللمشرتي أرش العيب ألنه فات الرد به من غري رضاه فإن تعذر ذلك 
 ألزمه املبيع.من البائع لزم الوكيل ألنه 

(5/111) 

 

الشيخ: إذا وكَّله يف شراء موصوف أبن قال اشرت يل انقة فليس له أن يشرتي معيبة ألن اإلطالق 
لكن هل للبائع أن يقول أنت السالمة لكن لو اشرتاها وهو مل يعلم فإن له الرد ألنه وكيل و يقتضي 

اشرتيتها لفالن انتظر ال تفسخ العقد حىت تراجع موكِّلك؟ اجلواب إذا قال هذا فليس للوكيل أن 
لوكيل يقبل فله أن يقول أان وكيل واشرتيت معيباً ويل رده فإن حضر املوكِّل ورضي ابلعيب فليس ل

ا كان معيناً أبن قال اشرت يل مجل فالن أو بعري رده ألنه إمنا اشرتاه للموكِّل وقد رضي ابلعيب، أما إذ
فالن فاشرتاه فال شيء عليه ألنه عيَّنه له لكن من األمانة إذا علم أن فيه عيباً أن ال يشرته حىت يؤذنه 

ني مث نقول رمبا هو عيَّنه لك وهو ال يدري وخيربه فال يقول إن الرجل عني يل هذا بل نقول له أنت أم
األمانة أن ختربه فتقول أنت طلبت مين أن اشرتي لك هذا الشيء املعني ولكن تبني أن فيه عيباً ومن 

 يل أن فيه عيباً.



القارئ: وإن قال البائع موكلك قد علم ابلعيب فرضي به فالقول قول الوكيل مع ُيينه أنه ال يعلم 
 مه فإن قال أخر الرد حىت يعلم موكلك مل يلزمه التأخري.ذلك ألن األصل عد

: قوله )أنه ال يعلم ذلك( نقول أو كذلك ال يعلم رضاه به فقد يقول أان أدري أنه َعلَِّم لكن ال الشيخ
 َأْعَلمم أنه رضي فأحلف أنه مل يرض بذلك.

مل يرض به وحيتمل أن القارئ: فإن أخر وقلنا الرد على الفور مل يسقط خياره ذكره القاضي ألنه 
املوكل قد كنت رضيته معيباً فصدقه البائع انبىن على عزل  يسقط لرتكه الرد مع إمكانه فإن رده فقال

الوكيل قبل علمه ألن هذا كذلك وإن أنكره البائع فالقول قوله أنه ال يعلم ذلك وإن وكله يف شراء 
الرد ألنه معيب مل يرض به العاقد والثاين  شيء عينه فاشرتاه فوجده معيباً ففيه وجهان أحدمها ُيلك

 املوكل ألنه قطع نظره واجتهاده ابلتعيني فإن قلنا ُيلكه فحكمه حكم غري املعني. ال ُيلكه بغري رضى
 

 فصل

(5/112) 

 

القارئ: إذا وكله يف قبض حقه من زيد فمات زيد مل ُيلك القبض من وارثه ألنه مل يتناوله إذنه نطقاً 
قال اقبض حقي الذي قَِّبَل زيد فله ال عرفاً ألنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه وإن ألهنم غريه و 

 القبض من وارثه ألن لفظه يتناول قبض احلق من غري تعرض للمقبوض منه.
الشيخ: نمالحظ هنا فرقاً دقيقاً فإذا قال اقبض ديين من زيد مث مات زيد فإنه ال ُيلك قبضه من 

ث أو قال اقبض حقي الذي عند زيد ومات فإنه ُيلك قبضه من الوار  الوارث أما إذا قال اقبض
حقي الذي قَِّبَل زيد فإنه ُيلك القبض من الوارث لكن مثل هذه التعبريات قد يفهمها طالب العلم 
ولكن العامي ال يفهمها فللقاضي أن يرجع إىل عرف العوام وأنه إذا قال اقبض حقي من زيد فإنه 

 هم سواء منه يف عينه أو من وارثه إن مات.يعين احلق الذي قِّبَـلَ 
ئ: وإن وكل وكيلني يف تصرف مل يكن ألحدمها اإلنفراد به ألنه مل يرض أبحدمها وإن وكله يف القار 

قضاء دين تقيد ابإلشهاد ألنه ال حيصل االحتياط إال به فإن قضاه بغري بينة فأنكر الغرمي ضمن 
 لتفريطه.

(5/113) 



 

املؤلف رمحه هللا أنه يضمن سواء كان الدين قلياًل أو كثرياً ولكن تعليله يدل الشيخ: وظاهر كالم 
ت أْعطاه لصاحب هذه البقالة، على التفريق بني القليل والكثري فلو قلت اي فالن هذه عشرة رايال

هذا فََأعطاَها له ومل يمشهد مث إن صاحب البقالة أنكر إما نسياانً أو عمدًا فكالم املؤلف يدل على أن 
الوكيل يضمن سواء كان أبجرة أو بغري أجرة ألنه مفرط والواجب أن يمشهد فيأخذ مثالً رجلني 

نه الوكيل والتعليل يقتضي أنه ليشهدا على عشرة رايالت فاحلكم الذي قاله املؤل ف يقتضي أنه يمضمِّّ
أشبه ذلك  ال يضمن ألن الناس ال يعدون هذا تفريطاً فكل الناس يوفون عشرة وعشرين رايل وما

بغري بينة ولو أنك قلت لصاحب دكان مثاًل تشرتي منه حوائج أان ال ُيكن أن أوفيك إال حبضور 
ا بعد أبداً لكن الشيء الكبري كألف رايل وألفني رايل وما الشهود فإن غالب الظن أنه ال يعاملك فيم

هناك شيء يسري وهو أشبه ذلك البد أن يكون الوكيل مشهدًا على القبض واآلن واحلمد هلل صار 
الفاتورة فاآلن ممكن للوكيل أن يقول أعطين فاتورة وتكون هذه الفاتورة سندًا ووثيقًة على الغرمي الذي 

 ة رايالت أو عشرة أو أكثر أو أقل.استوىف حىت ولو خبمس
 القارئ: وإن أشهد بينة عادلة فماتت أو غابت مل يضمن ألنه ال تفريط منه وإن قضاه حبضرة املوكل
من غري إشهاد ففيه وجهان أحدمها يضمن ألنه ترك التحفظ والثاين ال يضمن ألنه إذا كان املؤدى 

 عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ.
ه ال يضمن ألن املوكل موجود والتفريط منه فلو قال مثاًل هذه عشرة آالف رايل الشيخ: الصحيح أن

ا إليه وسلمها حبضرته فال ضمان على اعطها فالانً وصادف أن فالانً هذا حضر قبل أن يسلمه
 الوكيل ألنه إن كان هناك تفريط فهو من املوكِّل.

ضمن ألنه ترك التحفظ والثاين ال يضمن القارئ: وإن قضاه ببينة خمتلف فيها ففيه وجهان أحدمها ي
 ألهنا بينة شرعية أشبهت اجملمع عليها.

 
 فصل

(5/114) 

 

للموكل ألنه قبل العقد لغريه فوجب أن ينقل امللك إىل ذلك  القارئ: إذا اشرتى ملوكله ثبت امللك
يل تبعا وللبائع مطالبة من شاء الغري كما لو تزوج لغريه ويثبت الثمن يف ذمته أصاًل ويف ذمة الوك



 منهما كالضمان يف أحد الوجهني ويف اآلخر ال يثبت إال يف ذمة املوكل وليس له مطالبة غريه.
ء علم البائع أنه وكيل لفالن أو مل يعلم فله مطالبة املوكِّل والوكيل ولكن الشيخ: وظاهر كالمه سوا

وإمنا يطلب من املوكِّل فإن علم بعد ذلك أنه  الراجح أنه إذا علم أن هذا وكيل فليس له مطالبته
وكيل وهذا الوكيل فقري ال ُيكن مطالبته فذهب للموكِّل فقال له طريقك على الذي اشرتى منك أما 

ا اشرتيت منك، فهل ُيلك املوكِّل هذا ال؟ اجلواب ال ُيلك ألنه قد علم أنه وكيله فيقول أنت أان م
 الذي ملك هذا املبيع هو املوكِّل.األصل ومطالبيت للوكيل فرع، ألن 

القارئ: فإن دفع الثمن فوجد البائع به عيبا فرده على الوكيل فتلف يف يده فال شيء عليه ألنه أمني 
 البة ابلثمن ألنه دين له فأشبه سائر ديونه وللوكيل املطالبة به ألنه انئب للمالك فيه.وللبائع املط

 
 فصل

لطرفني لكل واحد منهما فسخها ألنه إذن يف التصرف فملك كل القارئ: والوكالة عقد جائز من ا
ل ال واحد منهما إبطاله كاإلذن يف أكل طعامه وإن أذن لوكيله يف توكيل آخر فهما وكيالن للموك

ينعزل أحدمها بعزل اآلخر وال ُيلك األول عزل الثاين ألنه ليس بوكيله وإن أذن له يف توكيله عن 
ل ينعزل ببطالن وكالة األول وعزله له ألنه فرعه فثبت فيه ذلك كالوكيل مع نفسه فالثاين وكيل الوكي

 موكله وللموكل عزله وحده ألنه متصرف له فملك عزله كاألول.

(5/115) 

 

شيخ: هذه املسائل من األشياء اليت ختفى على العوام فإذا أذن له أن يوكِّل صار وكياًل وإن أذن له ال
أان وكَّْلتمَك أن تبيع هذا الشيء ووَكِّل أن يوكِّل عن نفسه فالوكيل هو األول، مثاله إذا قال ايفالن 

ألول واملأذون له أما إذا قال أنت َمْن شئت، أي وكِّل يف بيعه عين فحينئذ يكون للموكِّل وكيالن، ا
وكِّل عنك فالوكيل الثاين وكيل عن الوكيل األول فلألول أي الوكيل األول أن يعزل الثاين ألنه وكيله، 

ذلك ألنه وكيل املوكل وهذه من العبارات الدقيقة اليت يـمَفرَّقم فيها بني ففي الصورة األوىل ليس له 
 عبارتني متقاربتني.
الشخص عشرة آالف لسداد دين فهل يصح له أن يعطي بدهلا شيك ابملبلغ  السائل: إذا أمعطي

 ويمبقي العشرة آالف عنده؟
إىل البنك ومحل الشيك وما الشيخ: الظاهر أنه ليس له ذلك ألن ذلك سوف يتعب الغرمي ابلذهاب 



ه مث أشبه ذلك فقد يكون فيه ضرر وإذا أراد فعل ذلك فإنه يطلب من الوكيل أن يودعها يف حساب
 هو يويف صاحب الدين وحيوِّل املال إىل حسابه.

 
 فصل

القارئ: وإذا خرج املوكل عن أهلية التصرف ملوت أو جنون أو حجر أو فسق يف والية النكاح 
 ألنه فرعه فيزول بزوال أصله.بطلت الوكالة 

 الشيخ: قوله )ألنه( أي الوكيل )فرعه( أي فرع املوكِّل.
ل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه فيه روايتان إحدامها ينعزل ألنه رفع القارئ: فإن وجد ذلك أو عز 

ل علمه عقد ال يفتقر إىل رضاه فلم يفتقر إىل علمه كالطالق والثانية ال ينعزل ألنه أمر فال يسقط قب
 ابلنهي كأمر الشارع.

(5/116) 

 

وكَّل رجاًل يف القصاص الشيخ: الصواب أنه ال ينعزل قبل علمه ألنه يرتتب على هذا مفاسد منها لو 
قلنا إنه ينعزل قبل العلم وجب عليه فذهب الوكيل واقتص من اجلاين فعزله املوكِّلم قبل أن يقتص فإذا 

القصاص ألنه قتله متعمدًا إال أن يرفع ذلك ابلشبهة فهذا شيء آخر وكذلك أيضاً لو أمره أن يبيع 
د القاضي وكان قد عزله قبل أن يبيع البيت فعلى بيته مث ابعه وأثبته ابلوثيقة عند كاتب العدل أو عن

ابطاًل، فالصواب أنه ال ينعزل قبل العلم ألنه تصرف تصرفاً مل القول أبنه ينعزل قبل العلم يكون البيع 
يثبت زواله واألصل بقاء الوكالة فالرجل غري معتدي وال ظامل بل هو تصرف حبق، ومن ذلك أيضاً لو 

ف وقد أصيب املوكِّلم ابجلنون مثاًل وهو مل يعلم فعلى كالم املؤلف حصل من هذا الوكيل أن تصر 
 على القول أبنه ينعزل وعلى القول الثاين يكون تصرفه صحيحاً. يكون تصرفه غري صحيح

القارئ: وإن أزال املوكل ملكه عن ما وكله فيه إبعتاق أو بيع أو طالق اليت وكله يف طالقها بطلت 
 ه.الوكالة ألنه أبطل حمليت

ل أن موكِّله الشيخ: هذه املسألة تنبين على مسألة العزل قبل العلم لكن مراد املؤلف إذا علم الوكي
أعتق العبد فقال مثاًل خذ هذا العبد بعه مث إنه أي املالك أعتقه فهنا تبطل الوكالة، أو قال بع هذه 

فيها ابلبيع يدل على أنه عدل  الدار مث علم الوكيل أن صاحبه ابعها فإن الوكالة هنا تبطل ألن تصرفه
واملناداة وما أشبه ذلك فهل يستحق على عن الوكالة ولكن لو قال الوكيل أنه قد تعب ابلسوم عليها 



ذلك أجرة أو ال؟ الصحيح أنه يستحق ألن الفسخ اآلن من قَِّبلِّ املوكِّل وأما الوكيل فلم حيدث منه 
ن يوكِّلم شخصاً يسوم على هذا البيت فإذا سام عليه أي تقصري، ولو قلنا إنه ال يلزمه لصار كل إنسا

مث ابع عليه وترك الوكيل بال شيء، فالصواب أنه يستحق أجرة وتعب يف ذلك ذهب املوكِّلم إىل آخر 
 املثل أو مما قدِّر له بقدر ما تعب فيه.

(5/117) 

 

يف طالق امرأيت مث قام قوله )طالق اليت وكله يف طالقها( مثاله إنسان وكل شخصاً فقال وكَّلتمك 
لكن لو قال قائل هي اآلن يف الزوج فطلق زوجته فهل يقول الوكيل أان أطلقها أيضاً؟ اجلواب ال، 

العدة وهي رجعية والرجعية يلحقها الطالق على كالم الفقهاء فهل ُيلك الوكيل أن يطلق اآلن؟ 
لو قلنا أن الرجعية يلحقها الطالق اجلواب نقول ال ُيلك ذلك وإن كانت رجعية يلحقها الطالق ألننا 

 مرة واحدة فإنه ال ُيلك أن يطلقها مرتني.فإن الوكيل ال ُيلك الطالق كما لو وكََّله يف طالقها 
القارئ: وإن وطئ الزوجة أو دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة ألن ذلك يدل على رجوعه إذ ال 

 لى رغبته يف زوجته.جيتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع والوطء يدل ع
له يف الطالق، وقد يقال الشيخ: يف مسألة الوطء قد يقول قائل هذا ال يدل على أنه عدل عن توكي

أنه عدل ألن كونه يطأ زوجته ُيتنع أن يطلق الوكيل يف هذه احلال ألن الطالق يف طهر جامع فيه ال 
عن الوكالة فإنه يقتضي بطالن جيوز والقاعدة يف هذا أن كل تصرف من املوكِّل يدل على رجوعه 

 الوكالة.
كالة فإن تلف بتفريطه فغرمه هو أو غريه مل ُيلك القارئ: وإن وكله يف الشراء بدينار فتلف بطلت الو 

 الشراء ببدل ألن الوكالة بطلت بتلفه.
 

 فصل
 القارئ: وال تبطل ابلنوم والسكر واإلغماء ألنه ال تثبت الوالية به.

م فإنه ال يكون ألحد عليه والية أو َسكَِّر أو أغمي عليه فإذا كان ال تثبت الشيخ: اإلنسان إذا ان
 بذلك فإنه ال تثبت الوكالة. الوالية عليه

القارئ: وال ابلردة ألهنا ال متنع ابتداء وكالته فال متنع استدامتها وال ابلتعدي فيما وكل فيه كلبس 
فإذا بطلت األمانة بقي التصرف كالرهن الثوب وركوب الدابة ألن العقد يتضمن أمانة وتصرفا 



املالك بيعاً فاسدًا مل تبطل الوكالة ألن ملكه فيه مل  املتضمن وثيقة وأمانة وإن وكله يف بيع عبد مث ابعه
 يدل وال يؤول إىل الزوال.

(5/118) 

 

على  الشيخ: الصواب أنه إذا ابعه بيعاً فاسدًا يعتقد صحته فإن الوكالة تبطل ألن هذا تصرف يدل
عدوله عن التوكيل أما إذا ابع بيعاً فاسد وهو يعلم أنه فاسد فإن الوكالة ال تبطل كما لو ابع الوكيل 

البيع فاسد فهذا بيع الغي  بعد أذان اجلمعة الثاين ما وكله يف بيعه فهنا نقول إذا كان الوكيل يعلم أن
 دال على فسخ الوكالة. ال يرتتب عليه أثره أما إذا كان ال يعلم فال شك أن بيعه إايه

 القارئ: وإن وكل زوجته مث طلقها مل تنعزل ألن الطالق ال ينايف الوكالة وال ُينع ابتداءها.
فإهنا ال تنعزل عن الوكالة ألن الشيخ: املعىن أنه وكََّل زوجته يف بيع شيء أو شراء شيء مث طلقها 

 الطالق ال ينايف الوكالة.
أو ابعه فكذلك وحيتمل أن ينعزل ألن أمره لعبده استخدام وليس  القارئ: وإن وكل عبده مث أعتقه

 بتوكيل يف احلقيقة.
الشيخ: االحتمال الثاين هو الصحيح ألنه حني أيمر عبده ويقول اي فالن بع هذا الشيء فهذا ليس 

 بل هو استخدام وألن العبد ابلعتق ملك نفسه فال أمر لسيده عليه. بتوكيل
 

 فصل
وكيل جبعل ألنه تصرف لغريه ال يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد اآلبق وإذا وكََّله يف القارئ: وجيوز الت

البيع جبعل فباع استحق اجلعل قبل قبض الثمن ألن البيع يتحقق قبل قبضه فإن قال يف التوكيل إذا 
 مت إيلَّ الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم إليه الشرتاطه إايه.سل

والً خالف ما عليه العمل اآلن فالوكيل ابلبيع ال يستحق اجلعل إال إذا سلم الثمن الشيخ: ما ذكره أ
فالدَّالل اآلن لو أنه ابع السيارة والسيارة عليها مخسمائة رايل فباعها مث جاء لصاحبها وقال لقد 

ت السيارة أعطين اخلمسمائة رايل فعلى كالم املؤلف أنه يملزم بتسليمه مخسمائة رايل ولكن بع
الصحيح أنه ال يلزم ألن كونه يقول لك على بيعها مخسمائة رايل معروف عرفاً واضحاً أن املراد 

 مخسمائة رايل من الثمن.



ن ابن عباس كان ال يرى بذلك القارئ: وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح وله الزايدة أل
 أبسا.

(5/119) 

 

ه علم ابلثمن أما إذا مل يكن عنده علم ابلثمن الشيخ: هذا صحيح بشرط أن يكون املوكِّل عند
تفع السعر ارتفاعاً فيجب على الوكيل أن يقول يساوي أكثر مثال ذلك رجل اشرتى ثوب بعشرة وار 

فاحشاً فصار هذا الثوب يساوي مخسني فوكَّله ببيعه وقال بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك 
ب أن يقول الوكيل الثوب يساوي أكثر فإذا قال املوكِّل والوكيل يعلم أنه قد زاد ففي هذه احلال جي

ق يسري فلذلك قال ولو كان يساوي ولو كان يساوي أكثر فإننا ننظر هل املوكَّل اآلن يظن أن الفر 
أكثر، فإن كان األمر كذلك قلنا البد أن يقول الوكيل يساوي مخسني فيبنيَّ له لقول النيب صلى هللا 

دكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه( ولقول صلى هللا عليه وسلم )من أحب عليه وسلم )ال يؤمن أح
يؤمن ابهلل واليوم واآلخر وليأتِّ إىل الناس ما حيب  أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو

 أن يؤتى إليه( ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس يف سيارات اللموزين فيقول إيت يل مثاًل اليوم بثالمثائة
وما زاد فهو لك فهذا جائز لكن لو قال وما نقص فهو عليك فهذا حرام وال جيوز ألنه ال ُيكن أن 

  العمل والتعب وبني الغرم.جيمع على هذا العامل بني
مسألة: إذا اتفق رجل ما مع مقاول على أن يبين له بيتاً وعني املدة ستة أشهر مثاًل وقال إن مل تكمل 

فما زاد فعليك الغرم مائة رايل لكل يوم فهل هذا جيوز أوال؟ نقول فيه  البيت يف هذه الستة أشهر
هذا العمل فيها فهذا ال أبس به من أجل أن حنذر  تفصيل وهو إذا كانت املدة احملددة ُيكن انقضاء

من التهاون والتالعب وأما إذا كانت املدة خيالية أبن قال ابين يل هذه العمارة على أن تكون من 
ق ويف كل طابق عشرة شقق ويف كل شقة عشرة غرف يف كل غرفة عشرة محامات مثالً عشرة طواب

 ل القمار.واملدة ستة شهور فهذا ال جيوز ألن هذا مث
السائل: لو قال صاحب العمارة للمقاول إذا مل يتم البناء خالل املدة املتفق عليها فليس لك شيء 

 إطالقاً فهل هذا جائز؟

(5/120) 

 



ي هذه املسألة حتتاج إىل أتمل ألن هذا املقاول سوف خيسر املواد مث إنه ليس له مهلة الشيخ: ال أدر 
ل  ويقل املبلغ عليه لكن إذا قيل إذا مل فإذا قلنا مثالً كل شهر يفوت فعليك كذا فإنه يقدر أن يمعجِّّ

 يتم البناء فليس لك شيء فهذه خسارة فادحة.
وقال له صاحب العمل عليك أن أتيت يل كل يوم  السائل: إذا كان لسائق اللموزين راتب شهري

 بثالمثائة رايل وما نقص فإنه يؤخذ من راتبك الشهري فهل هذا جيوز؟
 لعقد فكأنك أخذت من ماله.الشيخ: ال جيوز ألن الراتب ُيلكه اب

 فصل
رف القارئ: وليس للوكيل يف بيع شيء بيعه لنفسه وال للوكيل يف الشراء أن يشرتي من نفسه ألن الع

يف العقد أن يعقد مع غريه فحمل التوكيل عليه وألنه تلحقه هتمة ويتناىف الغرضان فلم جيز كما لو هناه 
كما لو ابع أجنبيا وإمنا يصح بشرط أن يزيد على وعنه جيوز ألنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح  

ن ال يشرتط ذلك وكذلك مبلغ مثنه يف النداء ويتوىل النداء غريه لتنتفي التهمة قال القاضي وحيتمل أ
احلكم يف بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده أو مكاتبه أو تزوجيه البنته إذا وكله أن 

 م ويرتك االستقصاء عليهم.يتزوج له ألنه يتهم يف حقه

(5/121) 

 

شرتيه لنفسه الشيخ: إذا ومكِّل يف بيع فإنه ال يبيع على نفسه فلو قلت خذ هذا الكتاب بعه فإنه ال ي
على آخر إذ لو أراد أن يبيعه على ألن املفهوم أنه إذا قال خذ هذا الكتاب بعه أن قصده أن يبعه 

ذلك الوكيل لكان العقد بينهما مباشرة، هكذا علل املؤلف وعلل بتعليل آخر أنه حمل هتمة ولكن 
ثل وهذا القول أرجح أنه هناك رواية أخرى أنه جيوز ألن غرض املوكِّل قد حصل وهو البيع بثمن امل

املوكِّل عن الشراء فإن هناه فإنه ال يشرتي لنفسه جيوز بشرط أن ال ينقص عن مثن املثل وأن ال ينهاه 
وإن نقص عن مثن املثل فإنه حرام وال جيوز، وسبق أنه هل يبطل البيع أو يصح ويضمن النقص؟ وهل 

ل فاحلكم كما ذكران وإن مل يكن شريكاً له فإنه يبيع ويشرتي من ولده؟ نقول إن كان شريكاً له يف املا
حقه وألن العادة أن اإلنسان ال يستقصي مع ولده ووالده وكذلك يقال يف  ال يبيع عليه ألنه متهم يف

الزوج والزوجة، وإذا أردت أن تتخلص من هذا كله فقل للموكِّل ما رأيك إذا أردت أان أن اشرتيها 
 أن يقول ال، فإن قال ال فال يشرتيها وإن قال ال أبس فاألمر ظاهر. منك فإما أن يقول ال أبس، وإما



: وإن إذن له املوكل يف هذا جاز النتفاء التهمة مع صريح اإلذن وإن وكله رجل يف بيع عبده القارئ
 ووكله آخر يف شرائه فله أن يتوىل طريف العقد كما جيوز لألب ذلك يف حق ولده الصغري.
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ال لو قال رجل آلخر اشرت يل كتاب الكايف وقال آخر بع يل كتاب الكايف والكايف اآلن الشيخ: املث
ى نفسي ابلوكالة عن املوكِّل معه فهنا يتوىل طريف العقد وكيف يقول؟ هل يقول بعت هذا الكتاب عل

 ابلبيع واشرتيته بنفسي ابلوكالة عن فالن أو يقول بعت هذا على فالن _ يقصد الثاين _؟ نقول ال
حيتاج أن أييت إبجياب وقبول بل يقول بعت هذا الكتاب على فالن، ويف هذه احلال يمْشهِّد لئال حيصل 

أنه ابعه على فالن فهذا ال يمطَّلع عليه ومثل لبس ألنه إذا قال بعت هذا على فالن أو نوى بقلبه 
و زوجت نفسي ذلك ابن العم يتزوج بنت عمه ليس هلا ويل إال هو فإنه يقول تزوجت بنت عمي أ

 بنت عمي لكن يف النكاح البد من الشهود.
 

 فصل
  القارئ: فإذا وكل عبد يف شراء عبدًا من سيده جاز ألنه جيوز أن يشرتي من غري سيده فجاز منه

كاألجنيب وإن وكله يف شراء نفسه جاز ألنه جيوز أن يشرتي غريه فجاز أن يشرتي نفسه كاألجنيب 
 ك إال لنفسك عتق إلقرار سيده حبريته.فإن قال السيد ما اشرتيت نفس

َك َعَتَق( هذا فيه نظر ألنه قد يكون أراد  الشيخ: قوله )فإن قال السيد ما اشرتيَت نـَْفَسَك إال لِّنفسِّ
ه وهذه الصيغة ال تقتضي العتق واألصل بقاء امللك وعدم احلرية حىت يوجد شيء صريح أن يعتق

 ينفي امللك.
 الثمن ألن الظاهر ممن ابشر العقد أنه له ولو وكله سيده يف إعتاق القارئ: والقول قول السيد يف

زوجة يف نفسه أو وكل غرُيه يف إبراء نفسه صح ألنه وكيله يف إسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل ال
طالقها وإن وكل غرُيه يف إبراء غرمائه مل ُيلك إبراء نفسه كما لو وكله يف حبسهم مل ُيلك حبس 

فرقة صدقة مل ُيلك صرفها إىل نفسه ألنه مأمور إبعطاء غريه قال أصحابنا وال نفسه وإن وكله يف ت
 قرينة خترجهم. ُيلك إعطاء ولده ووالده ألهنم كنفسه وحيتمل جواز ذلك ألن لفظه يعمهم وال
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فهذا الشيخ: الظاهر أن الصواب جواز إعطائهم مادام أنه قد اتق هللا ومل حياهبم أما كونه أيخذ لنفسه 
لف رايل وقلت له فرقه يف الزكاة فإنه فيه نظر فما قاله املؤلف صحيح فإذا أعطيت مثاًل هذا الرجل أ

ال حيل له أن أيخذ لنفسه حىت وإن كان من أهل الزكاة ألن الذي أعطاه لو أراد أن يرَبَّه ألعطاه 
ن يل إن كنت من أهلها أن مباشرة، لكن هل من املستساغ أن يقول ملن أعطاه دراهم يفرقها زكاة أأتذ

ز ملن كان من أهل الزكاة أن يسأهلا والصواب أنه جيوز ملن  آخَذ منها؟ اجلواب هذا ينبين على هل جيو 
 كان حمتاجاً أن يسأل إذا أصابته فاقة كما جاء يف حديث قبيصة.

 
 فصل

ل ألنه انئب القارئ: والوكيل أمني ال ضمان عليه فيما تلف حتت يده بغري تفريط جبعل وبغري جع
 املالك أشبه املودع.

فهل نقول أن املؤلف نقص العبارة ألنه ينبغي أن يقال بغري تفريط  الشيخ: قال املؤلف )بغري تفريط(
وال تعدي أو يقال إن التعدي تفريط وزايدة؟ اجلواب الثاين لكن لو ذكره لكان أحسن فالوكيل أمني 

تعدي والفرق بني التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما ال ضمان عليه فيما تلف بيده بغري تفريط وال 
ال ما جيب عليه والتعدي فعل ما ال جيوز مثاله وكَّله يف بيع بعري فصار الوكيل يستعمل جيب يعين إمه

البعري فهذا متعدي ألنه فعل ماال جيوز، وإذا أمهل الوكيل البعري فصار ال يعطيه أكاًل وال شرابً فهنا 
 مفرط حيث مل يقم مبا جيب عليه.يضمن ونقول أنه 

ن تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك والقول قوله يف الرد إن كان القارئ: والقول قوله فيما يدعيه م
متطوعا ألنه قبض املال لنفع مالكه فهو كاملودع وإن كان جبعل ففيه وجهان أحدمها يقبل قوله ألنه 

 نفسه أشبه املستعري. أمني أشبه املودع والثاين ال يقبل ألنه قبضه لنفع
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مْعٍل ال يقبل قوله يف الرد والقاعدة يف املذهب أنه إذا كان قبض املال  الشيخ: املعروف أنه إذا كان جبِّ
قمبَل وإن كان حلظهما مل يقبل، مثال الذي حلظ نفسه فإنه ال يقبل قوله يف الرد وإذا كان حلظ مالكه 

ض املال حلظ مالكه حيفظه له فهذا يقبل قوله يف الرد ودليل ذلك يقبضه حلظ مالكه املودع فاملودع قب
نِّنَي مِّْن َسبِّيٍل( ومثال الذي يقبضه حلظهما املستأجر الذي بيده العني  قوله تعاىل )َما َعَلى اْلممْحسِّ



حلظ نفسه وحلظ مالكها فهي حلظه ألنه يستويف املنافع اليت عقد عليها  املستأجرة فهو قبض العني
لكها ألنه سوف يعوض عن هذه املنافع فهذا أيضاً ال يقبل قوله يف الرد ألنه قبض املال وحلظ ما

ملصلحته، ومثال الذي يقبضه ملصلحته اخلاصة املستعري فاملستعري قبض املال حلظ نفسه فهذا ال 
 رد.يقبل قوله يف ال

ريط واألمناء هم كل من أما مسألة الضمان فالصحيح أن مجيع األمناء ال ضمان عليهم إال بتعد أو تف
قبض املال إبذن الشرع أو إبذن املالك فهذا هو األمني فهو كل من كان املال حتت يده إبذن من 

 الشارع كوكيل اليتيم أو إبذن من املالك كالوكيل واملستأجر ومن أشبهه.
لفا يف وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف يف يدي ففيه وجهان ذكرانمها يف الرهن وإن اخت القارئ:

أصل الوكالة فالقول قول من ينكرها ألن األصل عدمها وإن اختلفا يف دفع املال إىل الوكيل فالقول 
لك قوله لذلك فإن أنكره مث اعرتف به مث ادعى تلفه أو رده مل يقبل ألن خيانته ثبتت جبحده وكذ

 احلكم يف املودع.
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ت فهل يقبل قوله أو ال؟ اجلواب نقول ينبغي أن ينظر الشيخ: لكن لو قال إين أنكرته انسياً مث تذكر 
له وإال فال يقبل ألن النسيان وارد يف هذا إىل حال الشخص إذا كان من أهل الصدق واألمانة قمبَِّل قو 

فأحياانً يقول لك الشخص إين كلمتك بكذا فتقول أبدًا ما كلمتين أو يقول لك بعت عليك كذا 
كذا فتقول ما أعطيتين بناًء على النسيان، فإذا ادعى أنه نفى انسياً فتقول ما بعت عليَّ أو أعطيتك  

 قوله وإال فال يقبل. فننظر إذا كان من أهل الصدق واألمانة وجب قبول
السائل: إذا أخذ شخص ما مااًل لسداد دينه فوجد أن املال أكثر من دينه فسدد دينه وصرف الباقي 

 ئز؟على الفقراء واملساكني فهل عمله هذا جا
الشيخ: ال جيوز، ألن من أخذ لشيء مل يصرفه يف غريه وهذه هي القاعدة، َفَمْن أخذ لقضاء الدين 

 حاجة الفقر وَمْن أخذ حلاجة الفقر فإنه جيوز أن يصرفه يف الدين. فإنه ال يصرفه يف
 السائل: إذا مل يستطع رده لنفس املزكي فما هو احلكم؟

 جمهِّل صاحبه أو عجز عن رده. الشيخ: يكون هذا من جنس املال الذي
 ه؟السائل: رجل أخرج زكاة ماله مث أعطاها ملستحقيها ومل خيربهم أهنا زكاة ماله فهل جتزئ

 الشيخ: نعم جتزئه إذا كان من عادهتم أن أيخذوا الزكاة، والعربة بنيته هو ما داموا هم من أهل الزكاة.



عام مث يعطوهنا واحدًا من أفراد القبيلة مث هو يزكي السائل: مجع من الناس يف قبيلة خيرجون الزكاة كل 
 ًا غريه وهكذا فهل هذا جائز؟معهم العام القادم مث جيمعون زكاة العام القادم ويعطوهنا واحد

الشيخ: هو جائز من الناحية الشرعية فيجوز أن تعطي الزكاة شخصاً تكفيه سنة لكن من الناحية 
 العرفية ال ينبغي هذا.

لو أعطوه ماالً كثريًا جدًا حبيث يستطيع أن يشرتي مزرعة فقد يصبح اتجراً مث العام  السائل: حىت
 القادم يزكي معهم؟

كانوا يعطونه أكثر من الالزم فهذا ال جيوز ألن الفقري ال يعطى أكثر من مؤنته فلو قدران الشيخ: إذا  
 نعطيه أكثر من ذلك. أن هذا الرجل مؤنته كل شهر ألف رايل فإننا نعطيه اثىن عشر ألف وال
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القارئ: وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان أحدمها تقبل ألهنا شهدت مبا لو أقر به لثبت فقبلت كما 
أنك ال تستحق عليَّ شيئا مسع  لو مل ينكر والثاين ال تقبل ألنه مكذب هلا جبحده فإن كان جحوده

 قوله يف الرد والتلف.
ه( املعىن أي أنك ال تستحق وليس املعىن أنين مل أقبض منك، فهذا له الشيخ: قوله )إن كان جحود

 وجه وهلذا يقبل.
القارئ: ألنه مل ينكر القبض فيجوز أن يريد ال تستحق علي شيئا لتلفه أو رده وإن اختلفا يف صفة 

بثالثني وكلتين يف بيع هذا فقال بل يف بيع هذا أو قال وكلتين يف بيعه بعشرين قال بل  الوكالة فقال
أو قال وكلتين يف بيعه نسيئة قال بل نقدا فالقول قول املوكل ألنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل 

لو اختلف فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة وألهنما اختلفا يف صفة قول املوكل فكان القول قوله كما 
 القول قوله. الزوجان يف صفة الطالق ونص أمحد رضي هللا عنه يف املمَضاَربِّ على أن

 الشيخ: املمَضاَربم هو الذي يتصرف يف املال واملمَضارِّبم هو الذي يعطي املال.
القارئ: والوكيل يف معناه ألنه أمني يف التصرف فكان القول قوله يف صفته كما لو اختلفا يف بيع 

 ب املأذون يف بيعه.الثو 
لى قول املموكِّل عملنا هبا وإذا كانت تدل الشيخ: والراجح أنه ينظر للقرائن فإذا كانت القرينة تدل ع

ابلعكس عملنا هبا فمثاًل إذا قال إنك أذنت يل يف بيعه بعشرين فقال بل بثالثني، وحنن نعرف أن هذا 
ل، وإذا قال أذنت يل يف بيعه نسيئة فقال بل الشيء ال ُيكن أن يصل إىل ثالثني فالقول قول الوكي



ك، وعلى كل حال ينبغي أن ينظر يف هذا إىل القرائن فمن دلت نقدًا، فالقول قول املوكِّل وال ش
 القرائن على صدقه كان القول قوله.
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القارئ: وإن قال اشرتيت هذا لك بعشرة قال بل خبمسة فاحلكم فيه كذلك وإن قال اشرتيت هذه 
بطل البيع إن كان لف وياجلارية لك إبذنك بعشرة فأنكر اإلذن يف شرائها فالقول قول املوكِّل فيح

بعني املال ويرد اجلارية على البائع إن صدق الوكيل يف أنه وكيل وإن أنكر أن الشراء لغريه فالقول 
قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن ملوكله وتبقى اجلارية يف يده وال حتل له ألهنا ليست ملكاً له فإن أراد 

ها استحب للحاكم أن يرفق به ليبيعه إايها وال  بيعاستحالهلا اشرتاها ممن هي له يف الباطن فإن أىب
جيرب ألنه عقد مراضاة فإن أىب فقد حصلت يف يده لغريه وله يف ذمة صاحبها مثنها فأقرب الوجوه فيها 

أن أيذن احلاكم له يف بيعها ويوفيه حقه من مثنها ألن احلاكم ابعها يف وفاء دينه فإن قال صاحبها إن  
ن فقال القاضي ال يصح ألنه بيع معلق على شرط وحيتمل أن يصح ألن بعشريكانت يل فقد بعتكها 

 هذا شرط واقع يعلمانه فال يضر جعله شرطا كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها.
الشيخ: والصحيح أنه يصح، وحىت البيع املعلق ابلشرط احملض صحيح لعموم قول هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها 

ْلعمقمودِّ( وقول النيب صلى هللا عليه وسلم )كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل( ْوفم الَّذِّيَن آَمنموا أَ  وا ابِّ
 وقوله )املسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالاًل(.

 
 فصل

القارئ: فإن قال تزوجت لك فالنة إبذنك فصدقته املرأة وأنكره فالقول قول املنكر ألن األصل معه 
الوكيل يدعي حقاً لغريه وإن ادعته املرأة استحلف ألهنا تدعي صداقها عليه فإن ألن  وال يستحلف

حلف برئ من الصداق ومل يلزم الوكيل يف أحد الوجهني ألن حقوق العقد تتعلق ابملوكل فإن كان 
يكلف الوكيل ضمنه هلا فلها مطالبته به وليس هلا نكاح غريه العرتافها أهنا زوجته فتؤخذ إبقرارها وال 

الطالق ألنه مل يثبت يف حقه نكاح وحيتمل أن يكلفه إلزالة احتمال ألنه حيتمل صحة دعواها فينزل 
 منزلة النكاح الفاسد.
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الشيخ: الصحيح أنه يـمْلَزم أبن يطلق ويقال له ال يضرك شيء فال يلزمك نفقة وإمنا تطلق من أجل أن 
 ل الثاين هو الصحيح.ضرر عظيم فاالحتماتفك أسر املرأة ألن كوهنا تبقى بال زوج فهذا 

 القارئ: ولو مات أحدمها مل يرثه اآلخر ألنه مل يثبت صداقها فرتث وهو ينكر أهنا زوجته فال يرثها.
 

 ابب الشركة
القارئ: جيوز عقد الشركة يف اجلملة ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )يقول 

ن أحدمها صاحبه فإذا خان أحدمها صاحبه فخرجت من بينهما( الشريكني ما مل خيهللا تعاىل أان اثلث 
 رواه أبو داود.

الشيخ: الشركة هي االجتماع يف استحقاق أو تصرف، فاشرتاك الورثة يف الرتكة هو اجتماع يف 
استحقاق وأما شركة املضاربة والعنان وما أشبهها فهي اجتماع يف تصرف، فالشركة ال خترج عن 

جتماع يف استحقاق وهذه ال حتتاج إىل عقد وإما اجتماع يف تصرف وهذه حتتاج ذين القسمني إما اه
 إىل عقد واألصل جواز الشركة لقوله تعاىل )َوإِّنَّ َكثِّريًا مَِّن اخْلمَلطَاءِّ لَيَـْبغِّي بـَْعضمهمْم َعَلى بـَْعٍض إِّالَّ الَّذِّينَ 

ة مث احلديث الذي ذكره املؤلف واضح وقوله دل على جواز اخللطآَمنموا( فقوله )إِّالَّ الَّذِّيَن آَمنموا( ي
)أان اثلث الشريكني( كون هللا تعاىل اثلثهما ال شك أنه يستلزم نزول الربكة يف هذه الشركة وتيسري 

 األمور هلما فإذا خان أحدمها اآلخر خرج هللا من بينهما ونزع الربكة من بينهما.
ىل البيع والشراء ملا روى اخلالل إبسناده عن ن يكون املسلم يتو القارئ: وتكره شركة الذمي إال أ

عطاء قال )هنى رسول هللا عن مشاركة اليهودي والنصراين إال أن يكون البيع والشراء بيد املسلم( 
 وألنه ال أيمن معاملتهم ابلراب والعقود الفاسدة.

املراد ال شك أن الذمي و  الشيخ: احلديث الذي ذكره املؤلف مرسل فهو من أقسام الضعيف لكن
 بذلك الكتايب من اليهود والنصارى تكره مشاركتهم إال إذا كان تدبري الشركة بيد املسلم فال أبس.

 
 فصل
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القارئ: والشركة على أربعة أضرب أحدها شركة العنان وهو أن يشرتك اثنان مباليهما على أن يعمال 
 ا.فيه أببداهنما والربح بينهم

صورة هذه الشركة هي أن كل واحد منهما أييت ابملال الذي عنده وخيلطانه مث يتصرفان فيه الشيخ: 
فنسمي هذه الشركة شركة عنان ألهنا تشبه الفارسني الراكبني على فرسيهما وكل واحد منهما قد 

هذه  أمسك بعنان فرسه فمن كل واحد منهما مال وبدن أي عمل، وإذا قال قائل ما الفائدة من
ة؟ قلنا الفائدة أنه رمبا يمعرض شيء قيمته كثرية والواحد منهما إذا انفرد ال يستطيع أن يدفع الشرك

 القيمة فيشرتكان فتحصل بذلك الفائدة.
القارئ: فإذا صحت فما تلف من املالني فهو من ضماهنما وإن خسرا كانت اخلسارة بينهما على 

يف خسرانه والربح بينهما على ما شرطاه ألن  رحبه فكذلكقدر املالني ألهنما صارا كمال واحد يف 
العمل يستحق به الربح وقد يتفاضالن فيه لقوة أحدمها وحذقه فجاز أن جيعل له حظ من الربح  

 كاملضارب.
الشيخ: اخلسارة تكون على قدر املالني فإذا كان أحدمها أتى مبائتني والثاين أتى بثالث وخسرا مخسني 

مخاساً فالذي أتى مبائتني نقول عليه عشرون والذي أتى بثالث نقول عليه ة عليهما أفهنا نوزع اخلسار 
ثالثون وأما الربح فعلى ما شرطاه فلو قاال الربح بيننا نصفني جاز ذلك ويكون األكثر مع صاحب 

الربح  اخلمممسنيِّ ألنه لو كان الربح على حسب املالني لكان لصاحب اخلمممسنيِّ مخممَسا الربح، وإمنا كان
ما شرطاه ألن أحدمها قد يكون أسد وأعلم بطرق البيع والشراء فيجعل له من الربح نصيباً  على

 أكرب من ماله.
السائل: بعض أصحاب السيارات يذهب بسيارته لورشة اإلصالح فيقوم صاحب الورشة إبصالحها 

بسعر أقل  نه يشرتيهاوإذا احتاجت إىل قطع الغيار يقوم بشرائها من أصحاب حمالت قطع الغيار لك
من السعر املتعارف عليه وحيسبها على صاحب السيارة بسعرها املتعارف عليه وإذا تلفت هذه 

 القطعة قبل استعماهلا يف السيارة فإهنا تكون من ضمان صاحب الورشة فهل هذا جائز؟
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 الشيخ: ال أبس هبذا فله أن أيخذ هو بتسعة ويقول لصاحب السيارة هي بعشرة.
 : لو شرط أحدمها وهو صاحب املال األقل أنه ليس عليه خسارة فما احلكم؟السائل

سارة البد أن تكون على قدر املالني فال ُيكن أن يشرتط فيها سوى ذلك، ألنه لو الشيخ: اخل



 صارت اخلسارة على واحد منهما لكان ذلك مشكالً.
 

 فصل
البياعات وقيم األموال وال تصح ابلعروض القارئ: وتصح الشركة على الدراهم والداننري ألهنما أمثان 

تزيد قبل بيعه فيشاركه اآلخر يف مناء العني اليت هي ملكه  يف إحدى الروايتني ألن قيمة أحدمها رمبا
والثانية تصح الشركة هبا وجيعل رأس املال قيمتها وقت العقد ألن مقصودها نفوذ تصرفهما يف املال 

 ن يف العروض.املشرتك وكون رحبه بينهما وهذا ممك
يشرتكا شركة عنان فالبد أن أيتيا الشيخ: الرواية الثانية هي الصحيحة يعين مثالً إذا أراد شخصان أن 

ابلدراهم أو الداننري فإن أتيا بعروض أبن جاء أحدمها بسيارات وجاء الثاين مبعدات أخرى وقاال 
قد تنقص يف أحدمها، والصحيح نشرتك يف هذه شركة عنان، فاملذهب ال يصح ألن القيمة قد تزيد و 

السيارات كم تساوي سياراتك قال تساوي  أن ذلك جائز وتمقدَّر القيمة وقت العقد فيقال لصاحب
عشرين ألف والثاين يقال له كم تساوي املعدات قال تساوي عشرة آالف، فيكون رأس مال صاحب 

يف ماٍل أحدمها أتى بثلثني والثاين أتى  السيارات ابلنسبة الثلثني واآلخر الثلث، ونقول اآلن مها اشرتكا
 بثلث وهذا هو الذي عليه العمل اآلن.

قارئ: واحلكم يف النقرة واملغشوش والفلوس كاحلكم يف العروض ألن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت ال
العروض وال جتوز الشركة مبجهول وال جزاف ألنه ال ُيكن الرجوع به عند املفاصلة وال بدين وال 

 نه مما ال جيوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركةغائب أل
 

 فصل
 تلفني.القارئ: وجيوز يف املخ

الشيخ: )جيوز( أو )جتوز( على نسخة )جتوز( املعىن جتوز الشركة يف املختلفني وعلى نسخة )جيوز( 
 نقدر االشرتاك أي وجيوز االشرتاك يف املختلفني.
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ولآلخر دراهم أو ألحدمها صحاح ولآلخر مكسرة أو ألحدمها مائة  القارئ: فيكون ألحدمها داننري
حد منهما عند املفاصلة مبثل واآلخر مائتان ألهنما أمثان فصحت الشركة هبما كاملتفقني ويرجع كل وا



 ماله نص عليه ألهنا أمثان فيجب الرجوع مبثلها كاملتفقني.
لنسبة للدينار ال يزيد وال ينقص فاثين عشر درمهاً الشيخ: هذا بناًء على ما كانوا يعرفونه أن الدرهم اب

ا دراهم ألن عن دينار ال يزيد وال ينقص، فهنا نقول ال فرق بني أن تكون من هذا داننري ومن هذ
الظاهر أن قيمة الدينار اثين عشر درمهاً بدليل أن الدية ألف مثقال ذهباً وأثىن عشر ألف درهم فضة 

الوقت كان الدينار يساوي اثين عشر درهم ال يزيد وال ينقص لكن  مما يدل على أن السعر يف ذلك
فلهذا نقول البد أن تقدر يف وقتنا احلاضر الداننري والدراهم ختتلف فقد يزيد الذهب وقد ينقص 

القيمة عند االشرتاك فتقدر قيمة الذهب بكم وقيمة الفضة بكم حىت يرجع إليها عند املناضة، 
أن أييت أحدمها بدرامهه والثاين بداننري ألنه عند املفاصلة يرجع كل إنسان مبا فالفقهاء يقولون ال أبس 

ف درهم ومتت الشركة وعمال فيها مث عند املناضة جاء به من مال فإذا أتى هذا مبائة دينار واآلخر أبل
شرة نعطي هذا درامهه وهذا داننريه كاملة ألن القيمة ال تتغري، لكن يف وقتنا احلاضر رمبا تكون ع

داننري تساوي مائة درهم اآلن وبعد شهر أو شهرين قد تساوي مائيت درهم أو مثانني درهم، وعليه 
 م والداننري عند العقد حىت يرجع كل واحد منهما بقيمة نقده.فنقول البد من أن تـمَقوَّم الدراه

م يشرتط خلط املال  القارئ: وجتوز الشركة وإن مل خيلطا املالني ألنه يقصد هبا كون الربح بينهما فل
 كاملضاربة.

الشيخ: هذا قياس غري صحيح ألنه يف املضاربة أحدمها يعمل والثاين أييت ابلدراهم وأما يف شركة 
فكل واحد منهما أتى مبال وعمل، فهذا قياس مستغرب من املؤلف رمحه هللا على غزارة علمه  العنان

 وعمق فقهه.
 

 فصل
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كالة واألمانة ألن كل واحد منهما بتفويض املال إىل صاحبه أمنه وإبذنه له يف القارئ: ومبناها على الو 
يف حصته والوكالة يف حصة شريكه التصرف وكله ولكل واحد منهما العمل يف املالني حبكم امللك 

وحكمها يف جوازها وإنفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة فإن عزل أحدمها صاحبه قبل أن ينض 
القاضي أن ظاهر كالم أمحد رضي هللا عنه أنه ال ينعزل حىت ينض كاملضارب إذا عزله  املال فذكر

ه فطلب أحدمها البيع واآلخر القسمة أجيب رب املال وقال أبو اخلطاب ينعزل ألهنا وكالة فإذا عزل



طالب القسمة ألنه يستدرك ما حيصل من الربح ابلقسمة فلم جيرب على البيع خبالف املضارب وهذا 
منا يصح إذا كان الربح على قدر املالني فإن زاد ربح أحدمها عن ماله مل يستدرك رحبه ابلقسمة إ

 فيتعني البيع كاملضاربة.
 

 فصل
مات أحدمها فلوارثه إمتام الشركة فيأذن للشريك وأيذن له الشريك يف التصرف ألن القارئ: فإن 

كذلك إن مات رب املال يف املضاربة فلوارثه هذا إمتام للشركة وليس اببتداء هلا فال تعترب شروطها و 
ابملوت إمتامها يف ظاهر كالمه وحيتمل أن ال جيوز إمتامها إال أن يكون املال انضا ألن العقد قد بطل 

وهذا ابتداء عقد فال جيوز ابلعروض وإن مات عامل املضاربة مل جيز إمتامها إال على الوجه الذي جيوز 
 يبىن عليه ولو كان مال الشركة واملضاربة موصى به واملوصى له كالوارث ابتداءها ألنه مل خيلف أصالً 

 التصرف ألنه قد وجب دفعه يف هذا فإن كانت الوصية لغري معني كالفقراء فليس للموصى اإلذن يف
 إليهم

الشيخ: مل يتبني يل رجحان يف االحتمالني، ألهنا عقد جائز إذا شاءوا أمضوها مع الوارث وإن شاءوا 
 وا.فسخ

 
 فصل

القارئ: ولكل واحد من الشريكني أن يبيع ويشرتي مساومة ومراحبة وتولية ومواضعة ويقبض املبيع 
 اصم فيه.والثمن ويقبضهما ويطالب ابلدين وخي
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الشيخ: املساومة هي أن يسوم هذا الثوب فيسأل ويقول َمْن يزيد، وأما املراحبة فهي أن يشرتي برأس 
عة أن يشرتي برأس املال مع النقص التولية أن يشرتي برأس املال بدون ربح، واملواضاملال مع ربح، و 

 واملهم أن الشريكني لكل واحد منهما أن يبيع مساومة أو تولية أو مراحبة أو مواضعة.
القارئ: ويرد ابلعيب يف العقد الذي وليه هو أو صاحبه وحييل وحيتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من 

له يف التجارة وهل ألحدمها أن يبيع ارة مبطلق الشركة ألن هذا عادة التجار وقد أذن مصلحة التج
نساء أو يبضع أو يودع أو يسافر ابملال خيرج على روايتني إحدامها له ذلك ألنه عادة التجار وألن 



 املقصود الربح وهو يف هذه أكثر واألخرى ال جيوز ألن فيه تغريرًا ابملال.
ا إذا رأى املصلحة، فإذا رأى ه جائز إذا رأى املصلحة فيـمَقيَّد ذلك اجلواز مبالشيخ: الصحيح أن

 املصلحة ببيعه نساء أو ابلسفر به فال أبس.
 القارئ: وهل له التوكيل خيرج على الروايتني يف الوكيل ألنه وكيل.

ليس له حظ يف هذا  الشيخ: الصحيح أن له أن يوكِّل، والفرق بينه وبني الوكيل اجملرد أن الوكيل اجملرد
ريك له حظ فلن يوكِّل إال َمْن يرى أن يف توكيله مصلحة فلهذا نقول املال الذي وكِّل فيه وهذا ش

 جيوز ألحد الشريكني يف شركة العنان أن يوكِّل سواء أستأذن من صاحبه أم مل يستأذن.
فيه وجهان أحدمها له  القارئ: وإذا وكل أحدمها فلآلخر عزله ألنه وكيله وهل له أن يرهن ويرهتن

اء واالرهتان يراد لالستيفاء وهو ُيلكهما فيملك ما يراد هلما والثاين ال جيوز ذلك ألن الرهن يراد لإليف
ألن فيه خطرا ويف اإلقالة وجهان أصحهما أنه ُيلكها ألنه إن كانت بيعاً فقد أذن فيه وإن كانت 

لرد ابلعيب واآلخر ال ُيلكها ألهنا فسخ فال فسخا ففسخ البيع املضر من مصلحة التجارة فملكه كا
 ل يف اإلذن يف التجارة.تدخ

الشيخ: الصواب أن هذا جائز وأن لكل واحد منهما أن يتصرف مبا يرى أنه مصلحة سواء يف البيع 
 نساًء أو يف اإلقراض أو يف اإلقالة أو غري ذلك.

 
 فصل
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وال يعتقه مبال وال يقرض وال حيايب ألن ذلك ليس القارئ: وليس له أن يكاتب رقيقه وال يزوجه 
 بتجارة وليس له املشاركة مبال الشركة وال املضاربة به.

ذا وجد مصلحة يف هذا جاز، فمصلحة القرض أن يقرضه شخصاً ليحفظ املال ألنه الشيخ: لكن إ
ائر تسلط عليه رمبا لو بقي املال عنده لتسلط عليه اللصوص والسُّراق أو إذا كان يف بلد حكمه ج

ويل األمر فإذا أقرضه فقد َأمََّنهم، ومن هذا وضع األموال يف البنوك اآلن فوضع األموال يف البنوك 
ل هذا املال يف صندوقه ويتصرف فيه،  ليس وديعة يف والواقع ولكنه إقراض ألن صاحب البنك يمدخِّ

 رف فهذا قرض وليس بوديعة.وقد ذكر أهل العلم رمحهم هللا أن املودع إذا أذن للمودع يف التص
ن فيها القارئ: وال خلطه مباله وال مال غريه ألنه يثبت يف املال حقوقا وليس هو من التجارة املأذو 



 وال أيخذ به سفتجة وال يعطيها ألن فيه خطرا وال يستدين على مال الشركة.
ينة فهذه سفتجة والظاهر الشيخ: السفتجة هي أن يعطيه الفلوس مثالً يف مكة ويقول حوهلا يل يف املد

أن هذه الكلمة ليست عربية لكن هذا هو معناه عند الفقهاء، والصواب أن له أن أيخذ به سفتجة 
ن هذا قد يكون أحفظ للمال فقد يكون الرجل لو أصطحب املال معه يف السفر من مكة إىل أل

دينا قاعدة عريضة ينبغي أن املدينة يتسلط عليه قمطَّاع الطريق لكن إذا أخذ به سفتجة سلم منهم ول
 نعتربها يف هذا وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز.
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القارئ: وال يشرتي ما ليس عنده مثنه ألنه يؤدي إىل الزايدة يف مال الشركة ومل يؤذن فيه فإن فعل 
وجيوز أن يشرتي نساًء ه أو اقرتضه فعليه مثن ما اشرتاه وخيتص مبلكه ورحبه وضمانه وكذلك ما استدان

ما عنده مثنه ألنه ال يفضي إىل الزايدة فيها وإن أقر على مال الشركة قمبَِّل يف حقه دون صاحبه سواء 
أقر بعني أو دين ألن اإلقرار ليس من التجارة وقال القاضي يقبل إقراره على مال الشركة ويقبل 

وكله به نص عليه ألنه توىل بيعها فقبل إقراره الوكيل على مإقراره بعيب يف عني ابعها كما يقبل إقرار 
ابلعيب كمالكها فإن رد عليه املعيب فقبله أو دفع أرشه أو أخر مثنه أو حط بعضه ألجل العيب جاز 

ألن العيب جيوز الرد وقد يكون ما يفعله من هذا أحظ من الرد فأما إن حط بعض الثمن ابتداء أو 
لزم يف حقه دون صاحبه ألنه تربع فجاز يف حقه دون شريكه   أو أخره عليهأسقط ديناً عن غرُيهما 

كالصدقة فإن قال له أعمل برأيك فله عمل ما يقع يف التجارة من الرهن واالرهتان والبيع نساء 
واإلبضاع ابملال واملضاربة به والشركة وخلطه مباله والسفر به وإيداعه وأخذ السفتجة ودفعها وحنوه 

التصرف ابلتجارة وقد يرى املصلحة يف هذا وليس له التربع واحلطيطة  ليه الرأي يفألنه فوض إ
 والقرض وكتابة الرقيق وعتقه وتزوجيه ألنه ليس بتجارة وإمنا فوض إليه العمل برأيه يف التجارة.

 
 السائل: ما معىن قول املؤلف )اإلبضاع(؟

 ماله فقط.ربح إال قدر الشيخ: اإلبضاع هو أن يتصرف يف املال وال أيتيه من ال
 

 فصل
القارئ: الضرب الثاين شركة األبدان وهو أن يشرتك اثنان فيما يكتسبانه أببداهنما كالصانعني 



يشرتكان على أن يعمال يف صناعتيهما أو فيما يكتسبانه من مباح كاحلشيش واحلطب واملعادن 
 والتلصص على دار احلرب فما رزق هللا فهو بينهما فهو جائز.
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: قوله )فهو جائز( أي فهذا الضرب جائز وشركة األبدان ليس فيها مال بل كلها عمل الشيخ
 مكان واحد واشرتكا، فيشرتك اثنان فيما يكتسبان أببداهنما مثال ذلك صانعني أتيا آبلة وجعالها يف

فيما  فهذه شركة أبدان، أو اشرتكا فيما يكتسبان من املباح كأن خيرجا للصيد ويقوال حنن اليوم شركاء
نكتسبه من الصيد، فهذه شركة أبدان، أو خرجا لالحتطاب وقاال حنن اليوم شريكان فيما حنصل من 

ن يتكاسل أو يتهاون أو يفرط ويقول احلطب، فهذا جائز وهو شركة أبدان، وال حيل لواحد منهما أ
 صاحيب فيه الربكة، ألن هذه خيانة بل جيب أن يعمل كأمنا يعمل لنفسه أو أشد.

ه )التلصص على دار احلرب( معناه أن يكوان قريبني مِّْن حدود َمْن بيننا وبينهم حرب ويقوال وقول
تفيني وأيخذان الغنم والبقر نشرتك فيما أنخذ من السرقة من أموال احلربيني فيدخال يف الليل خم

 واإلبل واألموال فهذا جائز ألن أموال احلربيني حالل لنا.
ن مسعود قال اشرتكت أان وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فلم القارئ: ملا روى عبد هللا ب

 أجيء اان وعمار بشيء وجاء سعد أبسريين رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحتج به أمحد.
 شيخ: هذان األسريان صارا ملكاً للثالثة.ال

واحد من األعمال فهو  القارئ: ومبناها على الوكالة ألن كل واحد منهما وكيل صاحبه وما يتقبله كل
 من ضماهنما يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله.

مصنع وتعرف  الشيخ: إذا َعلَِّم أهنم شركاء فما التزم به أحدمها فهو الزم للجميع، فإذا دخلت على
أنه مصنٌع لفالن وفالن وقد اتفقَت مع أحدمها على أن يصنع لك ابابً، فمن الذي يلزمه تنفيذه هل 

 اتفقَت معه أو يلزم اجلميع؟ اجلواب: يلزم اجلميع. هو الذي
 القارئ: قال القاضي وحيتمل أن ال يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلني.

 وال حظ له من النظر بل ما التزم به أحدمها فهو الزم للجميع.الشيخ: هذا احتمال ضعيف 
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هنما اتفقا يف مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع القارئ: ويصح مع اتفاق الصنائع واختالفها أل
أحدمها يلزم صاحبه وال وقال أبو اخلطاب ال تصح مع اختالفها ألن الشركة تقتضي أن ما يتقبله 

 ُيكن أن يلزمه عمل صناعة ال حيسنها.
ركة الشيخ: اختالف الصنائع أبن يكون أحدمها جنارًا والثاين حدادًا ويشرتكان فاملذهب أنه تصح الش

حىت مع اختالف الصنائع وقال أبو اخلطاب ال تصح مع اختالف الصنائع وعلل ذلك أبن الشركة 
حدمها لزم اجلميع لكن هذا التعليل فيه نظر ألننا نقول نعم يلزم اجلميع فإذا تقتضي أن ما تـََقبَّلهم أ

حصل معه العقد فيقوم  التزم احلداد بصناعة ابب من احلديد لزم النجار أن يصنعه إذا مل يقم به َمنْ 
ويشرتيه من السوق، لكن العلة الصحيحة هو أن اختالف الصنائع يقتضي اختالف املكاسب 

الكثري ألحدمها ألنه قد ترتفع صنعة احلديد وتنخفض صنعة النجارة أو ابلعكس فيحصل الغنب 
ما اختالف فيحصل ضرر على أحدمها فهذا هو الذي ينبغي أن تعلل به املسألة وهو أنه ال تصح 

الصنائع ألنه قد حيصل يف هذا غنب كثري جدًا وهذا واقع فأحياانً ترتفع أسعار احلدادة وأحياانً ترتفع 
 النجارة. أسعار

 
 فصل

القارئ: والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل ألهنما يستحقان ابلعمل والعمل يتفاضل 
ا من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة ألن ذلك فجاز أن يكون الربح متفاضال وما لزم أحدمه

أيهما شاء وإن تلفت يف  ال يدخل يف الشركة ولكل واحد منهما طلب األجرة وللمستأجر دفعها إىل
 يد أحدمها بغري تفريط فال ضمان عليه ألنه وكيل

 
 فصل

عد أبسريين القارئ: وإن عمل أحدمها دون صاحبه فالكسب بينهما حلديث ابن مسعود حني جاء س
وأخفق اآلخران وإن ترك أحدمها العمل لعجز أو غريه فلآلخر مطالبته ابلعمل أو إبقامة من يعمل 

 عنه أو يفسخ.
الشيخ: فإن مل يطالبه فالكسب بينهما فإذا قال كيف جتعلون الكسب بيننا وهو مل يعمل؟ قلنا كان 

 لك احلق يف أن تطالب وأنت الذي فرطت يف عدم مطالبتك.
 

 فصل
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القارئ: إذا كان لرجلني دابتان فاشرتكا على أن حيمال عليهما فما رزق هللا تعاىل من األجرة فهو 
جرة على ما شرطاه ألن بينهما صح مث أن تقبال محل شيء يف ذمتهما فحماله عليهما صح واأل

 وجوه.تقبلهما احلمل أثبته يف ذمتهما وضماهنما والشركة تنعقد على الضمان كشركة ال
 

القارئ: وإن أجرامها على محل شيء اختص كل واحد منهما أبجرة دابته وال شركة ألنه مل جيب 
تنفسخ اإلجارة مبوهتا وال احلمل يف ذمته وإمنا استحق املكرتي منفعة هذه البهيمة اليت استأجرها وهلذا 

أجر دابتك وأجرها  يصح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه يف إجارة دابة نفسه وهلذا لو قال
بيين وبينك مل يصح فإن أعان أحدمها صاحبه يف التحميل فله أجرة مثله ألهنا منافع وفاها بشبهة 

 عقد
 

 فصل
ه ليتكسب ويكون ما حيصل بينهما نصفني أو القارئ: فإن دفع دابته إىل رجل يعمل عليها أو عبد

قد عليها ببعض منائها كالشجر يف أثالاث صح نص عليه ألهنا عني تنمي ابلعمل عليها فجاز الع
املساقاة ونقل عنه أبو داود فيمن يعطي الفرس على نصف الغنيمة أرجو أن ال يكون به أبس ووجهه 

يعها وله جزء من رحبها أو غزاًل لينسجه ثوابً بثلث مثنه ما ذكرانه وإن دفع ثيااب إىل خياط ليخيطها ويب
نه اجلواز واألول املذهب ألنه ال جيوز أن يشرتط يف أو ربعه جاز وإن جعل معه دراهم مل جيز وع

املساقاة دراهم معلومة وإمنا أجاز أمحد ذلك تشبيهاً ابملساقاة قال نراه جائزا ألن النيب صلى هللا عليه 
 على الشطر.وسلم أعطى خيرب 

 
 فصل
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ينهم فقياس املذهب صحته القارئ: وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إىل رجل ليستقي وما رزقهم هللا ب
اء كاليت قبلها وقال القاضي ألن كل واحد منهما عني تنمي ابلعمل عليها فصح دفعها جبزء من النم

ال يصح ألن املشاركة ابلعروض ال تصح واألجرة للعامل ألنه ملك املاء ابغرتافه يف اإلانء ولصاحبيه 
شرتك صانعان على أن يعمال أبداة أحدمها يف أجرة املثل ألنه استوىف منافع ملكهما بشبهة عقد ولو ا
لهما وبه يستحق الربح وال يستحق ابآللة بيت اآلخر والكسب بينهما صح ألن األجرة على عم

والبيت شيء إمنا يستعمالهنا يف العمل فصارا كالدابتني يف الشركة ولو اشرتك صاحب بغل وراوية 
له أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي واآلخر على أن يؤجرامها واألجرة بينهما مل يصح ألن حاص

 هيمة ألنه صاحب األصل ولآلخر أجرة مثله.من أجرته وليس بصحيح واألجرة كلها ملالك الب
 

 السائل: ما هو الراجح فيما إذا اشرتك اثنان مع اختالف الصنائع؟
 الشيخ: الراجح أنه ال يصح.

 كميل بعض كالبناءين فهل جيوز ذلك؟السائل: وإذا كانت متقاربة وحيتاج بعضها إىل ت
 الشيخ: إذا كان بعضها يكمل بعض فهو من جنسه.

و اشرتكا يف سيارة مث حصل على السيارة حادث فاحرقت السيارة وتلفت البضائع اليت فيها السائل: ل
 فعلى من يرجع صاحب البضائع؟

فريط فإنه يرجع على من الشيخ: إذا كان بال تعدي وال تفريط ليس عليهم شيء وأما بتعدي أو ت
 تعدى أو فرط.

 غري عذر فهل يستحق شيء من الربح؟السائل: إذا اشرتك اثنان يف عمل وترك أحدمها العمل ل
 الشيخ: على كالم املؤلف يستحق.

 السائل: وما هو الراجح؟
 الشيخ: إذا طالب صاحبه فقد يسوغ للقاضي أن يمضّمنه وإال فيقال له ملاذا مل تطالب.

أشكل عليَّ أثر ابن مسعود مع عمار وسعد ما وجه اختصاص سعد أبسريين مع أن الغنيمة  السائل:
 ني الغزاة؟تقسم ب

 الشيخ: هذا كان يف غزوة بدر قبل قسم الغنيمة مث إن الغنائم قسمت فيما بعد.
 السائل: مىت يعتد أبقوال الصحايب وفعله؟
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ح أن الصحايب إذا كان من كبار الصحابة يف فقهه الشيخ: العلماء خمتلفون يف هذا لكن الصحي
 وعلمه فإنه يف هذه احلال يقدم قوله على غريه.

 فصل
شركة الوجوه وهو أن يشرتك رجالن فيما يشرتاين جباههما وثقة التجار هبما  القارئ: الضرب الثالث

ه من مساواة أو من غري أن يكون هلما رأس مال على أن ما اشرتايه فهو بينهما على ما اتفقا علي
 تفاضل.

الشيخ: صورة هذا التعريف رجالن ليس عندمها مال فذهبا إيل حمل اتجر وقاال نريد أن نشرتي منك 
البضاعة فاشرتايه منه على أهنما شريكان فيها فهذه تسمى شركة الوجوه ألنه ليس فيها مال ولو   هذه

دمها مال ولذلك مسيت شركة كان منهما مال لصارت شركة عنان لكن يف هذه املسألة ليس عن
 الوجوه ألهنما أيخذان املال جباههما.

على ما اتفقا عليه فهو جائز سواء عني أحدمها القارئ: ويبيعان كما رزق هللا تعاىل من الربح وبينهما 
لصاحبه ما يشرتيه أو قال ما اشرتيت من شيء فهو بيننا نص عليه والربح بينهما على ما اشرتطاه 

الربح بينهما على قدر ملكيهما يف املشرتى ولنا أهنما شريكان يف املال فجاز تفاضلهما وقال القاضي 
 ريكي العنان.يف الربح مع تساويهما يف امللك كش
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الشيخ: الفرق بني قول القاضي واملؤلف أنه إذا كان أحدمها اختار أن يكون له ثالثة أرابع مثالً 
لى ما شرطاه فإذا قاال الربح بيننا نصفني هم املؤلف رمحه هللا يكون الربح عوالثاين له ربع فعلى ما َقدَّمَ 

فعلى رأي املؤلف يكون الربح بينهما نصفني وعلى رأي القاضي يكون الربح بينهما على قدر 
ملكيهما أي ثالثة أرابع فربع لصاحب الربع وثالثة أرابع لصاحب الثالثة أرابع، وما قاله القاضي 

فهما على شرطهما ويبقى النظر لو اشرتط مل يكن هناك شرط لكن إذا اشرتطا  هو األصل إذا
صاحب الربع أن يكون له ثالثة أرابع الربح فهل له ذلك؟ اجلواب له ذلك ألنه رمبا يعطي رحباً أكثر 
من نصيبه وذلك ألنه أشد مهارة منه وأعرف من صاحبه أبحوال الناس وأوثق عند الناس فيكون له 

املال، لكن ما الفائدة من ذلك؟ نقول الفائدة أنه إذا وإن مل يكن له يف األصل إال ربع  نصف الربح
خسرا فعلى صاحب الثالثة أرابع ثالثة أرابع اخلسارة وعلى صاحب الربع ربع اخلاسرة ألن اخلسارة 

 على قدر امللك.



 القارئ: الوضعية على قدر ملكيهما يف املشرتى ألنه رأس املال.
 لوضيعة( يعين اخلسارة.الشيخ: )وا
بناها على الوكالة ألن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشرتيه ويبيعه وحكمها يف جواز القارئ: وم

 ما جيوز لكل واحد منهما أو ُينع منه حكم شركة العنان
 فصل

 القارئ: الضرب الرابع شركة املفاوضة وهو أن يشرتكا يف كل شيء ُيلكانه.
 ود على العقد.الشيخ: قوله )وهو( يع
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القارئ: وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تفريط وفيما جيدان من ركاز أو لقطة 
( بني املسلمني 1ال تصح )فال يصح ألنه يكثر فيها الغرر وألهنا ال تصح بني املسلم والكافر ف

ري معتادة وحصول ذلك وهم ال يتعلق والكفار كسائر العقود املنهي عنها وألنه يدخل فيها أكساب غ
 به حكم.

__________ 
( تعليق من الشيخ على قوله )فال تصح(: قال: اقتصر املؤلف رمحه هللا على النوع الفاسد من 1)

الصحيح والفاسد وعرَّفوا الصحيح أبنه عقد جيمع بني أنواع شركة املفاوضة وأما غريه فذكر النوعني 
 جوه وأبدان فليمعلم ذلك.الشركة من عنان ومضاربة وو 
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الشيخ: املؤلف رمحه هللا جعل هذا الضرب غري صحيح، واملفاوضة هي أن يشرتك اثنان يف كل شيء 
ُيلكانه ويف كل شيء يلزم أحدمها فهذه على هذا الوجه ال شك أهنا ال جتوز وذلك ألن الغرر فيها  

كاز أو لقطة اجلناية أو التفريط أو ما جيري من ر كثري إذ َجْعلم ما يلزم أحدمها من ضمان الغصب أو 
الزماً لآلخر ال شك أن يف هذا غرر عظيم ألن أحدمها مثاًل قد حيصل عليه حادث فيغرم بسببه 

اآلخر ويضمن فيما لو صححنا هذا النوع من الشركة ورمبا يكون هذا الشريك كثري احلوادث 
ل واحد منهما حلاضرة ال أبس هبا ومعناه أن يفوض كواملذهب يقولون إن شركة املفاوضة يف األموال ا



لآلخر كل تصرف مايل أو بدين وال يدخل فيها األكساب النادرة كاللقطة والركاز وما أشبه ذلك وال 
اخلسارة النادرة كالغصب وضمان املتلفات وما أشبهها والصحيح يف هذا هو املذهب ألهنا إذا 

 العقود اجلواز فمثالً العقود اليت أابحها الشرع واألصل يف صححناها فيما ال غرر فيه فهي من مجلة
إذا كان هذا عنده عشرة آالف واآلخر عنده عشرة آالف وقاال اشرتكنا شركة مفاوضة كل منا يبيع 

ويشرتي ويؤجر ويستأجر ويرهن ويقرض فهذه شركة مفاوضة، وعمل الناس اآلن على العمل هبا 
عامة رمبا يكون أحدمها يف بلد رياث وال غريه يتفقان على الشركة الفتجد اثنني ليس بينهما شركة يف م

واآلخر يف بلد آخر وأحدمها يتصرف تصرفاً كاماًل والثاين كذلك فالصواب أن هذه الشركة جائزة 
وأهنا قد تدعو احلاجة إليها لكن بشرط أن ال يدخل فيها األشياء النادرة كاللقطة، فاللقطة إذا 

ك الغصب فإذا غصب أحدمها شيء دخل يف الشركة بل تكون لواجدها وكذلوجدها أحدمها ال ت
وضمن فهل يكون الضمان من مال الشركة؟ اجلواب ال بل يبقى يف ذمة اآلخر إال إذا كان له مال 

 خارج عن الشركة فمن ماله.

(5/144) 

 

 ابب املضاربة
ا وهي جائزة ابإلمجاع يروى إابحتها القارئ: وهو أن يدفع إنسان ماله إىل آخر يتجر فيه والربح بينهم

عنهم يف قصص مشتهرة وال خمالف هلم  عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي هللا
فيكون إمجاعا وتسمى مضاربة وقراضا وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معنامها ألن القصد املعىن 

 فجاز مبا دل عليه كالوكالة.
ف جيد جدًا ألن القصد املعىن فتجوز املضاربة بكل ما دل عليها الشيخ: التعليل الذي ذكره املؤل

طردها شيخ اإلسالم يف كل شيء حىت يف عقد النكاح فإذا قال: زوجتك بنيت  وهذه القاعدة النافعة
( بنيت فقال قبلت صح أو قال َملَّْكتمَك بنيت فقال: قبلت صح، 1فقال قبلت صح أو قال جوزتك )

هللا هو املطرد وهو الذي تدل عليه األدلة أي أن كل لفظ يدل على املعىن  وكالم شيخ اإلسالم رمحه
 به احلكم وليس هناك ألفاظ نتعبد هبا إال ألفاظ الذكر والدعاء وما أشبهها.فإنه يثبت 

القارئ: وحكمها حكم شركة العنان يف جوازها وانفساخها وفيما يكون رأس املال فيها وماال يكون 
ما ُينع منه وكون الربح بينهما على ما شرطاه ألهنا شركة فيثبت فيها ذلك كشركة وما ُيلكه العامل و 

 ان.العن



__________ 
 ( تنبيه: يقصد الشيخ اللفظ الذي يستخدمه العوام اآلن يف الداللة على النكاح.1)
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وقوة ونشاط يف الشيخ: شركة املضاربة جوازها من حماسن الشريعة ألنه قد يكون عند اإلنسان مهارة 
هذه القوة والطاقة يف هذا  البيع والشراء لكن ليس عنده مال فلو قلنا ال جتوز املضاربة تعطلت

الرجل، وقد يكون اإلنسان عنده أموال لكنه ال يعرف البيع والشراء فإذا قلنا ال جتوز املضاربة بقي 
من حماسن الشريعة أن جازت هذا املال معطل فصار إما أن نعطل طاقات الناس أو نعطل أمواهلم ف

يتجر فيه والربح بينكما واخلسارة على رأس املضاربة نقول مثالً هلذا الرجل أعطي من مالك فالانً 
املال، وال جيوز أن جنعل على العامل منها شيئاً ألننا لو جعلنا على العامل منها شيئاً ظلمناه ظلماً 

ائة ألف يتجر فيها وبقي كل السنة يكدح يبيع عظيماً فيخسر العمل واملال فإذا أعطاه مثاًل م
التصفية صارت مثانني ألفاً فلو قلنا العامل عليه خسارة ويشرتي ويضارب ويسافر ويقيم مث عند 

فسيكون عليه عشرة آالف مع أنه تعب تعباً عظيماً فيكون عليه خسارة بدنية وخسارة مالية وهلذا 
 ا على العامل.اخلسارة تكون على رب املال وال جيوز شرطه

 
 فصل

 يف الشركة جبزء مشاع ألن القارئ: ويشرتط تقدير نصيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكني
النيب صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها واملضاربة يف معناها فإن قال خذه 

احدة من غري ترجيح مضاربة والربح بيننا صح وهو بينهما نصفني ألنه أضافه إليهما إضافة و 
 ألحدمها.

جال ماالً وقلت هلم املال بينكم فهم يستحقونه الشيخ: البْينيَّة تقتضي التسوية فإذا أعطيت عشرة ر 
ابلسَّويةِّ كل واحد منهم العشر ولو قال أحدهم أان يل سهمني، قلنا له: ال، ألن البَـْينيََّة تقتضي 

 التسوية.
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كقوله هذه الدار بيين وبينك وإن قال على أن لك ثلث الربح صح والباقي القارئ: فاقتضى التسوية  
على أن يل ثلث الربح ومل يذكر  لرب املال ألنه يستحقه لكونه مناء ماله فلم حيتج إىل شرطه وإن قال

نصيب العامل ففيه وجهان أحدمها ال يصح ألن العامل إمنا يستحق ابلشرط وال شرط له والثاين 
( دل على أن يصح والباقي  هِّ الثُـّلمثم ممِّّ للعامل ألنه يدل خبطابه على ذلك كقوله تعاىل )َوَورِّثَهم أَبـََواهم َفألِّ

 الثلث وترك السدس فهو لرب املال ألنه يستحقه مباله. ابقيه لألب وإن قال يل النصف ولك
العامل وأين  الشيخ: كالم املصنف هنا جمرد تصوير وإال إذا قال يَل النصف ولك الثلث فسيقول له

يذهب السدس، لكن لو فمرَِّض أهنا فاتت على العامل فالثلث يرجع إىل رب املال ألنه مناء ملكه، 
ي يظهر أن السدس يكون بينهما ألن هذا الربح حصل بعمل العامل وهذا ما ذهب إليه املؤلف والذ

م املسكوت عنه يكون واملال لو بقي يف صندوق صاحبه مل يستفد شيئاً فمن الظلم أن نقول إن السه
من نصيب صاحب املال بل الصحيح أن السهم املسكوت عنه يكون بينهما ألن من األول املال 

 ومن الثاين العمل.
قال خذه مضاربة ابلثلث صح وهو للعامل ألن الشرط يراد من أجله ورب املال أيخذه  القارئ: وإن

 لعامل لذلك واليمني على مدعيه.مباله ال ابلشرط ومىت اختلفا ملن اجلزء املشروط فهو ل
 

 السائل: لو أعطاه مااًل وقال خذ هذا املال ومنه ومل يذكر مضاربة أو جبزء معني، فما هو احلكم؟
ذا كان من عادة هذا اآلخذ أي آخذ املال أنه أيخذ أموال الناس بسهم معروف محمَِّل العقد الشيخ: إ

 نه يمعطى إما أجرة مثله وإما سهم مثله وهذا األصح.عليه وإذا مل يكن من عادته أخذ أموال الناس فإ
 العامل أجرة؟السائل: لو اشرتك أحدمها مباله واآلخر ببدنه مث مل ختسر الشركة ومل تربح فهل يستحق 

الشيخ: ال يستحق ألن العامل رضي أبن له نصيبه من الربح ويعرف أنه إن ربح أخذ وإن مل يربح فال 
 شيء له.

 
 فصل
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لقارئ: وإن مل يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة مل تصح املضاربة ألن اجلهالة متنع ا
 تسليم الواجب.



من الربح ومل يعني أو قال أنت شريك يف الربح الشيخ: املؤلف رمحه هللا علل أبنه إذا قال لك جزء 
يم الواجب على سبيل التقدير ومل يعني أبن اجلهالة متنع تسليم الواجب وهذا حقيقة فهي متنع تسل

لكن خرٌي من ذلك أن يقول ألن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع الغرر( وهذا غرر والغرر 
سالمية متنع كل ما يفضي إىل النزاع واخلصومة فهذا هو يفضي إىل النزاع واخلصومة والشريعة اإل

يعلل ابلنص واملعىن الذي توميء إليه التعليل الصحيح وتعليل املؤلف ال أبس به لكن األوىل أن 
 الشريعة اإلسالمية.

 القارئ: وإن قال لك مثل ما شرط لفالن ومها يعلمانه صح وإن جهاله أو أحدمها مل يصح.
ذلك إذا كان فالن هذا ممن عمرَِّف ابلتجارة وممارسة األشياء ألن كوهنما  الشيخ: الصحيح صحة

ه ذو خربة أحسن من كوهنما يـمَقدِّرَانِّهِّ أبنفسهما ألنه رمبا يقول لك يمقيَِّّدانِّهِّ هبذا الرجل املعروف أبن
نصف الربح وهو ال يستحقه أو يقول لك ربعه وهو ال يستحقه فالصواب أن يقال إذا كان هذا 

 رجل الذي قـميَِّّد الشرط به من أهل اخلربة واملعرفة فال أبس.ال
نه حيتمل أن ال يرحبها أو ال يربح غريها فيختص القارئ: وال جيوز أن يشرط ألحدمها دراهم معلومة أل

أحدمها جبميع الربح ولو شرط ألحدمها ربح أحد األلفني أو أحد الكيسني أو أحد العبدين ولآلخر 
حقه يف عبد يشرتيه أو أنه إذا اشرتى عبدًا أخذه برأس املال مل يصح إلفضائه إىل ربح اآلخر أو جعل 

 اختصاص أحدمها ابلربح.
ما ذكره املؤلف صحيح ألن األصل يف الشركة أهنا مبنية على التساوي يف املغنم واملغرم وهذا الشيخ: 

وميسرًا وعليه فقاعدة  هو األصل فإذا جمعَِّلت على وجه خيتص فيه الربح أبحدمها صارت قِّماراً 
 الشركة من شركة العنان إىل آخر الشركات أنه البد أن يتفق الشريكان يف املغنم واملغرم.

 
 فصل
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القارئ: وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو قال يل مل يصح ألن موضوعها على االشرتاك يف 
ربح كله لك فهو قرض ألن الربح فشرطه كله له ينايف مقتضى العقد فبطل وإن قال خذه فاجتر به وال

و إبضاع ألنه قرن به اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعني له وإن قال والربح كله يل فه
 حكمه.



الشيخ: الفرق بني قوله )خذه فتجر به والربح كله لك( وقوله )خذه مضاربة(، أنه يف األول قال 
عامل والذي يصح وأن يكون الربح كله )خذه مضاربة( واملضاربة ال تصح على أن يكون الربح كله لل
حبه فذلك يعين أنه قـَْرض ولكن هنا فيه للعامل هو القرض فإذا قال خذ هذا املال اجتر به ولك ر 

مشكلة ألنه إذا جعلناه قرضاً فتلف بغري تعدي وال تفريط من العامل فعليه ضمانه ألن القرض يدخل 
ا أيخذه على أنه لصاحبه فإذا تلف املال بال تعدي يف ملكه وحينئذ يكون فيه إشكال ألن العامل رمب
سألة ينظر فيها، هل فيها خالف أو ال مث هل يرجع وال تفريط فيكون ضمانه على رب املال فهذه امل

 يف هذا إىل العرف؟
 

 فصل
القارئ: فإن قال لغرُيه ضارب ابلدين الذي عليك مل يصح ألن ما يف يد الغرمي لنفسه ال يصري لغرُيه 

بقبضه فإن عزل شيئاً واشرتى به فالشراء له ألنه اشرتى مباله وحيتمل أن تصح املضاربة ألنه إال 
 ى له إبذنه ودفع املال إىل من أذن له يف دفعه إليه فربئت به ذمته.اشرت 

الشيخ: قوله )وحيتمل أن تصح املضاربة( هذا االحتمال هو الصحيح فإذا قال لغرُيه اي فالن أعطى 
ل مما يف ذمتك يل لفالن ممَضارَبًة فهذا جائز ألنه وَكََّلهم والوكالة جائزة إال فيما يكون فالانً ألف راي

 حراماً.
 القارئ: وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب هبا صح ألنه عني ماله.

 الشيخ: قوله )ألهنا( يعين ألن املال.
 مال رب املال وإن قال اقبض القارئ: وإن كان عرضاً فقال بعه وضارب بثمنه صح ألن الثمن عني

 عة.مايل على فالن فضارب به ففعل صح ألنه وكيل يف قبضه فيصري كالودي
 

 فصل
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القارئ: ويصح أن يشرط على العامل أن ال يسافر ابملال وال يتجر به إال يف بلد بعينه أو نوع بعينه 
كالوكالة ويصح توقيتها فيقول   أو ال يعامل إال رجاًل بعينه ألنه أذن يف التصرف فجاز ذلك فيه

أبو حفص ألنه عقد جيوز مطلقا  ضاربتك هبذه الدراهم سنة لذلك نص عليه وعنه ال يصح أختارها



 فلم جيز توقيته كالنكاح ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضرًا وسفرا قياساً على الوكيل.
صح أن يقول املمَضاَرب النفقة الشيخ: قوله )أن يشرط نفقة نفسه( يعين املمَضاَرب الذي أخذ املال في

 على املال حضراً وسفراً.
 

 فصل
ينايف مقتضى العقد حنو أن يشرط لزوم املضاربة أو ال يعزله مدة  القارئ: وال يصح أن يشرتط ما

بعينها أو ال يبيع إال برأس املال أو أقل أو يوليه ما خيتار من السلع ألنه يفوت املقصود من العقد 
له يف مال آخر مضاربة أو بضاعة أو خدمة يف شيء أو يرتفق ابلسلع أو شرط وإن شرط أن يتجر 
أو الوضيعة أو سهماً منها أو مىت ابع سلعة فهو أحق هبا ابلثمن فالشرط فاسد  على العامل الضمان

 ألنه ليس يف مصلحة العقد وال مقتضاه.
 

 فصل
نع التسليم الواجب وماال يؤثر فيه ال القارئ: وكل شرط يؤثر يف جهالة الربح يبطل املضاربة ألنه ُي

وضيعة أن املضاربة صحيحة ألنه إذا حذف يبطلها يف قياس قوله لنصه فيما إذا شرط سهماً من ال
الشرط بقي اإلذن حباله وحيتمل البطالن ألنه إمنا رضي ابلعقد هبذا الشرط فإذا فسد فات الرضى به 

شروط الفاسدة يف البيع ومىت فسدت فالتصرف ففسد كاملزارعة إذا شرط البذر من العامل وكال
عقد ال ضمان يف صحيحه ال ضمان يف فاسده صحيح ألنه إبذن رب املال والوضيعة عليه ألن كل 

والربح لرب املال ألنه مناء ماله وإمنا يستحق هنا ابلشرط وهو فاسد هاهنا ال يستحق به شيء 
 ه.وللعامل أجر مثله ألنه بذل منافعه بعوض مل يسلم ل
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رة العمل ويكون الشيخ: الذي مشى عليه املؤلف رمحه هللا أن املضاربة الفاسدة يكون للعامل أج
السهم أي سهم مثله ألن الربح كله لرب املال، والصواب أنه ال يستحق أجرة العمل وإمنا يستحق 

األصل يف املضاربة أهنا مشاركة وبناًء على هذا القول إذا مل تربح املضاربة فال شيء للعامل ألن 
لربح وأنه إذا مل يربح فال شيء العامل وإن كان العقد عقدًا فاسدًا فإنه قد دخل على أنه شريك يف ا

املضاربة فللعامل سهم املثل إن رحبت وإن مل له، فعليه نقول الصواب يف هذه املسألة أنه إذا فسدت 



تربح فال شيء له ألن العامل نفسه داخل على أنه إذا مل تربح فال شيء له فكيف نعطيه أجر الربح!! 
 ورمبا تكون أجرة املثل حتيط ابلربح كله.

ر رئ: وإن فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس أمواهلما ورجع كل واحد منهما على اآلخر أبجالقا
عمله ملا ذكران وقال الشريف أبو جعفر الربح بينهما على ما شرطاه ألنه عقد جيوز أن يكون عوضه 

 جمهوال فوجب املسمى يف فاسده كالنكاح.
شركة العنان وليس يف شركة املضاربة ألنه قال الشيخ: ما ذكره املؤلف يف هذه املسألة إمنا هو يف 

بة ليس فيها رأس مال من اجلميع بل رأس مال للممَضارِّبِّ )قسم الربح على رؤوس أمواهلما( واملضار 
 فقط.

 
 فصل

القارئ: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي وإجياب وقبول وقبض مثن ووزن 
ألن إطالق اإلذن حيمل على العرف والعرف أن هذه األمور يتوالها ما خف كالنقود واملسك والعود 

يفعلها فعليه األجرة يف ماله ألنه بذهلا عوضا عما يلزمه وما جرت العادة أن بنفسه وإن أستأجر من 
يستنيب فيه كحمل املتاع ووزن ما يثقل والنداء فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله ألنه 

سه ليأخذ أجرة مل يستحقها نص عليه ألنه تربع بفعل ما مل يلزمه فلم يكن له أجر  العرف فإن فعله بنف
أة اليت تستحق على زوجها خادماً إذا خدمت نفسها ويتخرج أن له األجر ألنه فعل ما يستحق كاملر 

 األجر فيه فاستحقه كاألجنيب.
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ل املضاربة فإنه ال يستحق شيئاً ألنه متربع الشيخ: الصحيح أنه إذا فعل املمَضاَربم ما ال يلزمه يف ما
  العرف.ومقتضى العقود إذا مل يكن هلا ضابط شرعي فإنه يرجع فيه إىل

 
 فصل

 القارئ: وليس له أن يشرتي أبكثر من رأس املال.
.  الشيخ: قوله )ليس له( أي للممَضاَربِّ

ف فهو للمضاربة ألنه مأذون فيه فإن القارئ: ألن اإلذن مل يتناول غريه فإن كان ألفاً فاشرتى عبداً أبل



و اشرتى لغريه شيئاً بغري إذنه اشرتى آخر مل يدخل يف املضاربة ألنه غري مأذون فيه وحكمه حكم ما ل
فإن تلف األلف قبل نقده يف األول فعلى رب املال الثمن ألن الشراء إبذنه ويصري رأس املال الثمن 

تلف قبل الشراء مل يدخل املشرتى يف املضاربة ألهنا  الثاين ألن األول تلف قبل تصرفه فيه وإن
 انفسخت قبل الشراء لتلف رأس املال وزوال اإلذن.

لشيخ: ظاهر كالم املؤلف أنه ليس له أن يشرتي أبكثر ولو كان يعتقد املصلحة وأن يف ذلك ربح ا
آالف ويرى أن للشركة مثل أن يكون رأس مال املضاربة مائة ألف فتعرض أرض للبيع مبائة وعشرة 

ئة ليس املصلحة يف شراء األرض فيشرتيها مبائة وعشرة آالف فظاهر كالم املؤلف أن ما زاد على املا
الزماً على رب املال ألنه مل أيذن له إال مبائة ألف ويكون هذا الزائد على نفقة املضارب، لكن على 

ليه يف أول كتاب البيع ويمعربَّم القول الراجح إذا رضي بذلك وأجازه فإنه يصح وهذا سبق الكالم ع
 عن هذا بتصرف الفضويل.

 
 فصل

ط كالوكيل ألنه وكيل رب املال إال أن له شراء املعيب ألن القارئ: وليس له التصرف إال على االحتيا
مقصودها الربح وقد يربح يف املعيب خبالف الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية فإن اشرتى شيئاً فبان 

له رده فإن اختلف هو ورب املال يف رده فعل ما فيه النظر ألن املقصود احلظ هلما فإذا معيباً ف
 .اختلفا قدم األحظ
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الشيخ: لو أن املضارب اشرتى معيباً يرى أن فيه مصلحة فقال رب املال ال أريده وقال املضارب بل 
وكيل فإذا اشرتى الوكيل معيباً ل والأريده فالقول قول املضارب مادام أن فيه مصلحة خبالف املوكِّ 

 وقال املوكِّل ال أريده وجب رده.
 

 فصل
القارئ: فإن شرتى من يعتق على رب املال صح ألنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كالذي 

نذر رب املال عتقه ويعتق وعلى العامل الضمان علم أو مل يعلم ألن مال املضاربة تلف بتفريطه ويف 
هان أحدمها مثنه ألنه فات فيه والثاين قيمته ألهنا التالفة وقال أبو بكر إن مل يعلم مل من وجقدر ما يض



يضمن ألنه معذور فلم يضمن كما لو اشرتى معيباً مل يعلم عيبه ويتخرج أن ال يصح شراؤه ألن اإلذن 
وهذا ال حظ فيه  تقيد ابلعرف ملا ُيكن بيعه والربح فيه فال يتناول غريه وألنه تقيد مبا يظن احلظ

 للتجارة فيه وهلذا جعلناه مفرطاً وألزمناه الضمان.
الشيخ: املسألة اليت ذكرها املصنف ثالثة أقوال القول األول أنه يصح ولكن املضارب يضمن ألنه 

اشرتى ما يعتمقم على رب املال ومبجرد الشراء يعتق فيتلف املال والقول الثاين أنه إذا مل يعلم فال 
جمتهد وغري مفرط والقول الثالث الذي ذكره املؤلف احتمااًل أنه ال يصح العقد  ألنه ضمان عليه

أصاًل وأنه يـمَردُّ على البائع وهذا القول قول قوي لكن إذا كان يعلم أي املضارب أنه ممن يعتق على 
 رب املال فهنا نقول البيع صحيح وعليه الضمان والكالم فيما إذا مل يعلم.

وجة رب املال أو زوج ربة املال صح وانفسخ النكاح مللكه إايه فإن كان قبل رتى ز القارئ: وإن اش
 الدخول فعلى العامل نصف الصداق ألنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده ابلرضاع.

 
 فصل
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القارئ: فإن اشرتى من يعتق على نفسه وال ربح يف املال مل يعتق وإن ظهر فيه ربح وقلنا ال ُيلك 
ه قدر حصته منه وسرى إىل ابقيه إال ابلقسمة مل يعتق أيضا وإن قلنا ُيلكه ابلظهور عتق علي العامل

إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان معسرًا مل يعتق عليه إال ما ملك وقال أبو بكر ال يعتق حبال ألنه 
 مل يتم ملكه يف الربح لكونه وقاية لرأس املال.

 
 فصل

عليه وال حد من املال فإن فعل فعليه املهر ألهنا مملوكة غريه ويعزر نص القارئ: وليس له وطء جارية 
عليه لشبهة حقه فيها وقال القاضي عليه احلد إن مل يظهر ربح ألنه ال ملك له فيها واألول أوىل ألن 

ظهور الربح ينبين على التقومي وهو غري متحقق فيكون شبهة فإن ولدت منه ومل يظهر ربح فالولد 
ر ربح فالولد حر وأمه أم ولد  تصري به اجلارية أم ولد ألهنا علقت به يف غري ملك وإن ظهمملوك وال

وعليه قيمتها ويسقط من القيمة واملهر قدر حصة العامل منها وإن أذن له رب املال يف التسري 
اح فاشرتى جارية خرجت من املضاربة وصار مثنها قرضا ألن استباحة البضع ال تكون إال مبلك أو نك



هِّْم َأْو َما   َمَلَكْت َأُْيَاهنممْم(.لقول هللا تعاىل )إِّالَّ َعَلى َأْزَواجِّ
 

 فصل
القارئ: وليس لرب املال وطء جارية من املضاربة ألن لغريه فيها حقا فإن فعل فال حد عليه ألهنا 

رج من املضاربة ملكه وإن مل تعلق منه فاملضاربة حباهلا وإن علقت منه فالولد حر وتصري أم ولد له وخت
 لربح مما بقي.وحتسب عليه قيمتها وأيخذ املضارب حصته من ا

 
 فصل

القارئ: وليس له دفع املال مضاربة ألنه إمنا دفع إليه املال ليضارب به وهبذا خيرج عن كونه مضارابً 
فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على األول لتعديه وعلى الثاين ألخذه مال غريه بغري 

نه دفعه إليه أمانة وإن علم رجع عليه وإن ذنه فإن غرم األول ومل يعلم الثاين ابحلال مل يرجع عليه ألإ
غرم الثاين مع علمه مل يرجع على أحد وإن مل يعلم فهل يرجع على األول على وجهني بناًء على 

 املشرتي من الغاصب.
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 ليس له أن يدفع املال الذي ضورب عليه إىل الشيخ: الصحيح أنه يرجع ألنه مغرور فاملمَضاَربم 
الضمان عليه وعلى الثاين شخص آخر مضاربًة ألنه مل يمْدفع له على هذا األساس ولكن لو فعل فإن 

ووجه ذلك أما ابلنسبة لألول ألنه متعدي غري مأذون له فيه وابلنسبة للثاين ألنه تلف املال حتت 
األول مل يرجع على الثاين إال إذا علم الثاين أنه ممْلكم غري  يده، وأما ابلنسبة للضمان إن ضممِّّنَ 

َن الثاين فإنه يرجع على املمَضاَربِّ وأنه تعدى إبعطائه إايه فريجع عليه أل نه تلف حتت يده وإن ضممِّّ
األول إذا كان ال يعلم وإن كان يعلم مل يرجع على أحد، وقولنا يرجع األول هذا على القول الراجح 

 ف ذكر فيه وجهني والراجح أنه يرجع.ألن املؤل
األول مل يعمل والثاين القارئ: وإن ربح فالربح لرب املال ألنه مناء ماله وال أجرة لواحد منهما ألن 

عمل يف مال غريه بغري إذنه فأشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله ألنه عمل يف املال بشبهة املضاربة 
 فأشبه املضاربة الفاسدة.

يف مثل هذا ويف مجيع العقود الفاسدة أن العامل إن كان عاملاً فال شيء له وإن كان  الشيخ: الصواب



ة مثله، والفرق ظاهر ألنه قد يكون سهم مثله أكثر من األجرة وقد غري عامل فله سهم مثله ال أجر 
ب تكون األجرة أكثر وقد ال يربح فإذا قلنا على رب املال األجرة وهو مل يربح فهذا مشكل، فالصوا

 أن املمَضاَربم إذا كانت املضاربة فاسدة فإن له سهم مثله وإذا خسرت املضاربة فال شيء له.
إن اشرتى يف الذمة كان الربح له فأما إن دفعه إىل غريه إبذن رب املال صح القارئ: وحيتمل أنه 

ن الربح يستحق ويصري الثاين هو املمَضاَربم فإن شرط الدافع لنفسه شيئاً من الربح مل يستحق شيئا أل
مبال أو عمل وليس له واحد منهما فإن قال له رب املال اعمل برأيك فعن أمحد رضي هللا عنه جواز 

 ه مضاربة كما ذكران يف الشركة.دفع
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الشيخ: الصحيح يف هذه املسألة أنه إذا رأى املمَضاَربم مصلحة يف املضاربة به فال أبس، كما لو 
يت ابملال فهذا ال شك أنه من ابً وهذا الشخص يريد أن يسافر إىل بلد آخر وأيأعطاه شخصاً ممَضارَ 

مصلحة الشركة وال ينبغي أن نقول يف هذه احلال أنه ضامن ألنه إمنا تصرف ملصلحة الشركة إال إذا 
اَرب له قال له ال تعطه أحدًا ال مبِّمَضارَبٍَة وال غريها فحينئذ ال يعطيه أحد ألن القاعدة عندان أن املمضَ 

 حال.أن يتصرف فيما فيه مصلحة املال بكل 
 

 فصل
القارئ: إذا تعدى املمَضاَربم بفعل ما ليس له فهو ضامن ألنه تصرف بغري إذن املالك فضمن  

كالغاصب والربح لرب املال وال أجرة له ألنه عمل بغري إذن أشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله ما مل 
نه رضي مبا جعل له فال وعنه له أقل األمرين من أجرته أو ما شرط له ألحتط ابلربح كاإلجارة الفاسدة 

يستحق أكثر منه وال يستحق أكثر من أجرة املثل ألنه مل يفعل ما جعل له الربح فيه وقال القاضي إن 
اشرتى يف الذمة مث نقد املال فكذلك وإن اشرتى بعني املال فالشراء ابطل يف رواية والنماء للبائع ويف 

ابطل أيضاً وإن أجازه صح والنماء له وإن أخذ الربح   اية يقف على إجازة املالك فإن مل جيزه فالبيعرو 
 كان إجازة منه للعقد ألنه دل على رضاه ويف أجرة املضارب ما ذكرانه.

 
 فصل
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ه دخل القارئ: ونفقة العامل على نفسه حضرًا وسفرا ألهنا ختتص به فكانت عليه كنفقة زوجته وألن
ه ذلك لقول النيب صلى هللا على أن له جزءًا مسمى فلم يستحق غريه كاملساقي وإن اشرتط نفقته فل

عليه وسلم )املؤمنون على شروطهم( ويستحب تقديرها ألنه أبعد من الغرر فإن أطلق جاز ألنه هلا 
ما كان ينفق غري عرفاً تنصرف إليه فأشبه إطالق الدينار يف بلد له فيه عرف قال أمحد ينفق على 

إال أن يكون سفره طوياًل حيتاج إىل جتديد   متعد ابلنفقة وال مضر ابملال وله نفقته من املأكول خاصة
كسوة فله أن يكتسي فإن كان معه مال آخر فالنفقة على املالني ابحلصص ألن النفقة للسفر والسفر 

املال يف السفر ففسخ املضاربة فال نفقة هلما وإن مات مل جيب تكفينه ألنه مل يبق عامال وإن لقيه رب 
 له لرجوعه لذلك.
األخرية فيها نظر ألن املمَضاَرب عليه ضرر فهذا املمَضاَربم سافر وقد شمرَِّطت له النفقة الشيخ: املسألة 

َخ فكوننا نقول تسقط النفقة وهي مشروطة على رب املال فهذا فيه نظر  ويف أثناء السفر فمسِّ
 قة حىت يرجع ألن يف ذلك ضررًا عليه.فالصواب أن له النف

 
 فصل

 مضاربة أخرى إذا مل يكن فيه ضرر على األوىل.القارئ: وللممَضاَربِّ أن أيخذ 
الشيخ: قوله )مضاربة أخرى( يعين من رجل آخر وليس املقصود من رب املال الذي أعطاه أواًل، ألن 

يد أن أيخذ من عمرو فله ذلك بشرط هذا ليس فيه إشكال، لكن إذا كان أيخذ مضاربة من زيد مث ير 
 أن ال يضر ابألول.

 ُيلك به منافعه كلها فلم ُيلك عقدًا أخر كالوكالة. القارئ: ألنه عقد ال
الشيخ: قوله )ال ُيلك به( أي رب املال )منافعه( أي منافع املمَضاَرب فاملمَضاَربم يقول لصاحب املال 

  من العمل مبال غريك.األول: أان عملت مبالك وليس لك حق أن متنعين
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القارئ: فإن كانت الثانية تشغله عن األوىل مل جيز ألنه تصرف يضر به فلم جيز كالبيع بغنب فإن فعل 
الثاين حصل ابملنفعة اليت اقتضاها  ضم نصيبه من الربح يف الثاين إىل ربح األول فاقتسماه ألن رحبه

ألن احلق له فجاز إبذنه فإن أخذ مالني من رجلني  العقد األول وإن فعل ذلك إبذن األول جاز



واشرتى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان أحدمها يكوانن شريكني فيهما كما لو اشرتكا يف 
ألنه تعذر ردمها بتفريطه فلزمه ضماهنما كما لو عقد البيع والثاين أيخذمها العامل وعليه رأس املال 

 أتلفهما.
 

 فصل
دفع إليه ألفاً مث دفع إليه ألفاً آخر مل جيز له ضم أحدمها إىل اآلخر ألنه أفرد كل واحد القارئ: وإذا 

بعقد له حكم فلم ُيلك تغيريه فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نّضا جاز وصارا 
وإن كان بعد التصرف قبل أن ينضا مل جيز ألن حكم ما تصرف فيه قد استقر فصار مضاربة واحدة 

 رحبه وخسرانه خمتصاً به فضم اآلخر إليه يوجب جرب وضيعة أحدمها بربح اآلخر فلم جيز.
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الشيخ: صورة املسألة رجل أعطاه رجل آخر ألف رايل وقال له خذ هذه األلف مضاربة مث أعطاه 
ول على يتجر ابأللف األألفاً آخر وقال هذه مضاربة أخرى، فإن املمَضاَرب ال جيمعهما مجيعاً بل 

حدى واأللف الثاين على حدى، إال إذا كان مل يتصرف يف األول يعين أهنا مازالت دراهم فهذا ال 
أبس أو إذا كان األول قد نضَّ أي صمفَِّي وبِّيَع وبقي دراهم فال أبس أيضاً، أما إذا مل ينض فيقول 

ملوجود من األلف األول كن تقدر قيمة ااملؤلف إن هذا ال يصح، والصحيح أنه يصح وال مانع منه ل
مبعىن أنه إذا كان األلف األول مل ينض ومازال ماالً إما رزاً أو سكرًا أو شاهياً أو غري ذلك فإهنا تقدر 
قيمته عند ضم الثاين إليه حىت يعرف أن قيمة هذا مثالً ألف رايل وتضاف إليها األلف الثانية ويكون 

انع، فالصواب أنه جائز واملؤلف علل وقال )ألن حكم على ذلك فما املرأس املال ألفني فإذا اتفقا 
ما تصرف فيه قد استقر( فيقال احلق هلما فإذا رضيا بذلك فال أبس، وحنن نرى أنه جيوز أن يكون 

رأس مال املضاربة عيناً ال نقداً لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من أجل أن يرجعا إليها عند 
 النَّض.

 
 فصل
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وليس للمضارب ربح حىت يويف رأس املال ألن الربح هو الفاضل عن رأس املال فلو ربح يف  القارئ:
وإن تلف بعض املال سلعة وخسر يف أخرى أو يف سفرة وخسر يف أخرى جربت الوضيعة من الربح 

قبل التصرف فتلفه من رأس املال ألنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض وإن تلف بعد 
ب من الربح ألنه دار يف التجارة فإن اشرتى عبدين مبائة فتلف أحدمها وابع اآلخر التصرف حس

ل أخذ نصف املال خبمسني فأخذ منها رب املال مخسة وعشرين بقي رأس املال مخسني ألن رب املا
املوجود فسقط نصف اخلسران ولو مل يتلف العبد وابعهما مبائة وعشرين فأخذ رب املال ستني مث 

ل فيما معه عشرين فله من الربح مخسة ألن سدس ما أخذه رب املال ربح للعامل نصفه خسر العام
لربح خاصة مث خسر وقد انفسخت املضاربة فيه فال جيرب به خسران الباقي وإن اقتسما العشرين ا

عشرين فعلى على العامل رد ما أخذه وبقي رأس املال تسعني ألن العشرة الباقية مع رب املال 
 أس املال ومهما بقي العقد على رأس املال وجب جرب خسرانه من رحبه.حتسب من ر 

شركة ابقية فإن الشيخ: القاعدة يف هذا أنه ال حيسب الربح إال بعد املناضَّة واحملاسبة وأما مادامت ال
اخلسارة تكون من الربح ولو استوعبت اخلسارة الربح وبعض رأس املال فاتت على اجلميع وصار 

بح وال لرب املال ربح بل عليه خسارة يف رأس ماله، فإذا ضاربه مبائتني مث ربح العامل ليس للعامل ر 
مائة ومخسني فليس للعامل شيء مائة صار اجملموع ابإلضافة إىل رأس املال ثالمثائة فإذا خسر املال 

شرط رب  ألن اخلسارة تكون من الربح، وهل يـمْلزِّمم رب املال العامل ابخلمسني؟ اجلواب ال، حىت لو
 املال على العامل أن اخلسارة عليه فالشرط ابطل وال يصح.

(5/160) 

 

القارئ: وإن قسما الربح قال أمحد إال أن يقبض رأس املال صاحبه مث يرده إليه أو حيتسبا حساابً  
بضه وال يكون ذلك إال يف كالقبض وهو أن يظهر املال وجيئ به فيحتسبان عليه فإن شاء صاحبه ق

ن املتاع ألن املتاع قد يتغري سعره وأما قبل ذلك فالوضيعة جترب من الربح ولذلك لو طلب الناض دو 
أحدمها قسمة الربح دون رأس املال مل يلزم اآلخر إجابته ألنه ال أيمن اخلسران يف الثاين وإن اتفقا 

احلق هلما ما كل يوم قدرًا معلوماً جاز ألن على قسمه أو قسم بعضه أو على أن أيخذ كل واحد منه
 ولو تبني للمضارب ربح مل جيز له أخذ شيء منه إال إبذن رب املال.

الشيخ: قوله )ولو تبني للمضارب ربح مل جيز له أخذ شيء منه إال إبذن رب املال( وذلك ألنه حيتمل 



 ال.أن خيسر فإذا خسر وهو قد أخذ من الربح صار يف هذا ظلم على رب امل
 

 فصل
لربح ابلظهور وعنه ال ُيلكه ألنه لو ملكه اختص برحبه واألول املذهب ألنه القارئ: وُيلك العامل ا

 ُيلك املطالبة بقسمه فملكه كاملشرتك وإمنا مل خيتص برحبه ألنه وقاية لرأس املال.
اللهم إال إذا  الشيخ: احلقيقة أن هذا الكالم وهو أنه ُيلك الربح ال أعمله يستفيد من ذلك شيئاً 

نه ُيلكه فإنه يعترب حوله من حني ظهوره ففي الزكاة إذا متت السنة والربح ابقي قسم الربح وقلنا إ
قلنا جتب عليك الزكاة لكن املذهب رمحهم هللا يقولون ال زكاة يف ربح مال املضاربة ابلنسبة للعامل 

 ء فملكه غري مستقر.ويعللون ذلك أبن ملكه غري مستقر ألنه إذا خسر مل يكن له شي
 

 فصل
ولكل واحد منهما فسخ املضاربة ألهنا عقد جائز فإذا فسخ واملال عرض فاتفق على قسمه القارئ: 

أو بيعه جاز وإن طلب العامل البيع وأىب رب املال وفيه ربح أجرب عليه ألن حقه يف الربح ال يظهر 
 إال ابلبيع.
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جيرب على إعطاء العامل نصيبه من  الشيخ: قوله )أجرب عليه( نقول إما أمجربِّ البائع على البيع وإما أن
يتها أن تبقى على ملكي ونصيبك من الربح فإذا قال رب املال أان أحب أنَّ هذه السلعة اليت اشرت 

الربح تـمَقدِّرم القيمة وأعطيك إايه فحينئذ نقول ال جيرب ألنه ليس على املمضاَرب ضرر، وصورة املسألة 
ْسخم املضاربة ألهنا عقد جائز فإذا فسخا العقد واملال َعرٌض نقول إن لكل من املمَضاَرب واملمضارِّب فَ 

أو مكائن أو ساعات أو أقمشة فاتفقا على َقْسمِّهِّ أو بيعه جاز  أي أنه ليس دراهم بل هو سيارات
م وال أريد شيئاً من هذا املتاع بل أريد أن  ألن احلق هلما، لكن إذا طلب العامل البيع وقال ال َأْقسِّ

ذلك ربح فأىب رب املال ذلك فقال املؤلف )أجرب عليه( أي رب املال جيرب على البيع يباع ألن يف 
بح العامل وهذا واضح، لكن نقول هذا القول صحيح إال أنه إذا طلب رب مال أن ال لئال يفوت ر 

يباع وقال إين أريد أن تبقى هذه السلعة عندي وأنت أيها العامل سوف نمقدِّر القيمة ونعطيك نصيبك 
يه الربح فإنه ال وجه إلجباره على البيع ألن العامل يف هذه احلال ال يتضرر، فنحن نقول جيرب عل من



 أو جيرب على التقومي ويعطى العامل نصيبه من الربح.
 القارئ: وإن مل يكن فيه ربح مل جيرب ألنه ال حق له فيه.

ر فإذا هبطت األسعار هبوطاً الشيخ: لكن كيف نعلم أنه ال ربح فيه؟ نقول نعلم هذا هببوط األسعا
رب املالك واضحاً وعلمنا أنه ال ُيكن أن يربح وال واحد يف املليون فحينئذ  العامل ليس له حق فال جيم

 على البيع.
القارئ: وإن طلب رب املال البيع وأىب العامل أجرب يف أحد الوجهني ألنه يستحق عليه رد املال كما 

 لغريه حبكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل.أخذه واآلخر ال جيرب ألنه متصرف 
املال البد أن يباع املتاع الذي يف حمل التجارة، الشيخ: الوجه األول أصح بال شك فإذا قال رب 
 فإنه جيرب العامل على البيع ألن هذا مقتضى العقد.
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 ملال على صفته.القارئ: وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه ألن املضاربة تقتضي رد ا
 ذمم الناس الشيخ: الدين أشد على العامل من بيع السلع فكيف نقول يلزمه أن يتقاضى الدين يف

 املماطلني املعسرين وال يلزمه أن يبيع السلع مع أن بيعها سهل.
 

 فصل
ينهما القارئ: وجيوز أن يدفع املال إىل اثنني مضاربة فإن شرط هلما جزءًا من الربح ومل يبني كيف هو ب
فهو بينهما نصفني ألن إطالق لفظ هلما يقتضي التسوية وإن شرط ألحدمها ثلث الربح ولآلخر 

سدسه صح ألن عقد الواحد مع االثنني عقدان وإن قارض اثنان واحدًا أبلف هلما جاز وكان مبنزلة 
صفني فشرط عقدين فإذا شرطا له جزءًا من الربح والباقي هلما على عقد ملكيهما فإن كان بينهما ن

ن كل أحدمها للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له اآلخر الثلث والباقي بينهما نصفني مل جيز أل
واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه فإذا شرطا التسوية فقد شرط أحدمها جزءًا من ربح 

يننا لك ثلثاه ويل مال صاحبه بغري عمل وإن دفع إليه ألفا وقال أضف إليها من مالك ألفا والربح بب
ربح بيننا نصفني نظران ثلثه جاز وكان شركة وقراضاً وللعامل النصف مباله والسدس بعمله وإن قال وال

يف لفظه فإن قال خذه مضاربة فسد ألنه جعل ربح ماله كله له وذلك ينايف مقتضى املضاربة وإن مل 
يشرط لنفسه جزءًا من ربح مال يقل مضاربة صح وكان إبضاعًا وإن قال ويل الثلثان فسد ألنه 



 صحابه بغري عمل.
 

 فصل
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القارئ: وإن أخرج ألفاً وقال أجتر أان وأنت فيها والربح بيننا صح نص عليه وذكره اخلرقي بقوله أو 
تقتضي تسليم املال إىل العامل  بدانن مبال أحدمها وقال ابن حامد والقاضي ال يصح ألن املضاربة

ذلك واألول أظهر ألن العمل أحد ما تتم به املضاربة فجاز انفراد أحدمها به   وهذا الشرط ينفي
كاملال ومقتضى املضاربة إطالق التصرف يف املال واملشاركة يف الربح وهذا ال ينفيه فإن شرط 

ن عمل الغالم يصح أن يكون اتبعاً لعمل املضارب أن يعمل معه غالم رب املال فهو أوىل ابجلواز أل
 احلمل على هبيمته وقال القاضي ال جيوز ألن يد العبد كيد سيده.العامل ك

الشيخ: الصحيح اجلواز وأنه ال مانع وذلك ألن احلق للمتعاقدين فإذا رضي رب املال وقال هذا 
املانع!! فالصواب أنه جائز ألف أجتر أان وإايك فيه ولك من الربح كذا وكذا أو الربح بيننا، فما 

 هو احلل إال ما دل الدليل على أنه حمرم. واألصل يف املعامالت
السائل: ذكران أنه إذا اشرتط املضارب أن له الثلثان من الربح فإنه ال يصح على كالم املؤلف، لكن 

فهل له أن لو أنه دخل معه يف التجارة ألن هذا التاجر معروف والناس يشرتون بضاعته ويثقون فيه 
 يطلب الثلثني؟

ال يصح ألنه أيخذ رحباً مل يعمل فيه وليس ماله. ولكن ما ذكرَته أنت له  الشيخ: الفقهاء يقولون
وجهة نظر أنه زاده يف الربح ألنه رجل مشهور ومعروف وُيكن أن أيخذ منه الناس أكثر مما يستفيد 

 من ماله فهذا كالم وجيه مادام أن فيه مصلحة.
 

 فصل
د ألنه متصرف يف املال إبذن املالك ال خيتص ئ: والعامل أمني ال ضمان عليه فيما تلف بغري تعالقار 

 بنفعه فأشبه الوكيل.
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الشيخ: قوله )بغري تعد( نقول ويمزاد أيضاً وال تفريط والفرق بني التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما 
هذا مطار وأفسدته فلم جيعل له ظِّاًل فجيب والتعدي فعل ماال جيوز فمثاًل إذا أمهل املال وأتت األ

تفريط وإذا استعمل املال فيما خيتص به هو فهذا تعدي وقوله رمحه هللا )ال خيتص بنفعه( احرتازًا من 
العارية ألن العاريِّّة حصلت إبذن رهبا لكن الذي خيتص بنفعها هو املستعري، والصواب أن العاريِّّة 

َذ إبذن   فيه بغري تعد وال تفريط. مالكه أو إذن الشارع فإنه ال ضمانوغريها سواء وأن كل ما أمخِّ
القارئ: والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك وإن قال هذا اشرتيته 

لنفسي أو للمضاربة أو اختلفا يف هني رب املال له عن شرائه فالقول قوله ألن األصل عدم النهي 
املالك ألنه قبض املال لنفع نفسه فلم  إن اختلفا يف رد املال فالقول قولوهو أعلم بنيته يف الشراء و 

يقبل قوله يف الرد كاملستعري وإن اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان إحدامها القول قول 
املالك ألن األصل عدم ما اختلفا فيه والثانية إن ادعى العامل أجرة املثل أو قدرًا يتغابن الناس به 

دعى أكثر فالقول قول املالك ألن الظاهر صدقه فأشبها القول قوله ألن الظاهر صدقه وإن اف
 الزوجني إذا اختلفا يف املهر.
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الشيخ: إذا اختلفا فيما شرط هلم من الربح فقال املضارب الذي يعمل يف املال إنك ذكرت أن الربح 
 الواقع يتنازع نقدم؟ اجلواب يف بيننا نصفني فقال املالك بل الشرط أن يل ثلثيه ولك الثلث، فأيهما

هذا أصالن األصل األول أن الربح حصل بفعل العامل فكان قوله أحق ابلقبول والثاين أن الربح 
تولد من نفس املال فكان قول صاحب املال أحق ابلقبول، ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول 

َرب ما خيرج عن العادة فإن إن ادعى املمَضااملمَضاَرب أو قول املمَضارِّب واألوىل أن يقال يف هذا أنه 
القول قول رب املال وإن ادعى ما ُيكن عادة فالقول قوله ألن هذا النماء ال شك أنه حصل بفعله 
ولو بقي املال راكدًا مل يتجر فيه مل حيصل فيه ربح فهذا الضابط هو أقرب ما يكون للعدل فإذا قال 

َشَرطتم لك الثلث، مث سألنا أهل اخلربة  ل صاحب املال بلاملمَضاَرب إنك قد شرطت يل ثلثني وقا
فقالوا مثل هذا األمر ال يكون إال إذا كان للعامل الثلثني فالقول هنا قول العامل بال شك وإن قال 

أهل اخلربة إنه ال يكون إال ابلثلث فالقول قول رب املال، وإن أشكل علينا األمر فالقول قول العامل 
وكسبه فهذا العدل إن شاء هللا وقول املؤلف رمحه هللا )والثانية إن  منا كان من عملهألن هذا الربح إ



ادعى العامل أجرة املثل( يف هذا التعبري نظر بل يقال إن ادعى العامل سهم املثل ألن العامل ليس 
 أجريًا بل العامل شريك فريجع يف ذلك إىل السهم الذي يمشرتط ملثله عادة.

 
 فصل

ل خسرته أو تلف قبل قوله وإن قال غلطت أو نسيت مل يقبل ألنه مقر أقر بربح مث قا القارئ: وإن
 حبق آلدمي فلم يقبل رجوعه كاملقر بدين.
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الشيخ: الصواب يف هذه املسألة أنه إذا عملَِّمت أمانته وصدقه وقال أان غلطت أو نسيت أو أخطأت 
ثالً إين رحبت يف مائة ألف يقول ميف مجع املال، فالصواب أن قوله مقبول ألن هذا أمر ممكن فقد 

عشرة آالف رايل مث بعد مراجعة احلساب جيد أنه مل يربح إال مخسة وهو أمني، فالصواب أنه يقبل 
قوله وأنه ال فرق بني النسيان وغريه واملؤلف يقول إذا )قال خسرته أو تلف قبل قوله( ألنه أمني وإذا 

 ألمانة والصدق فإنه يقبل.رَِّف اب)غلطت أو نسيت مل يقبل( والصواب أنه إذا عم 
القارئ: ولو اقرتض العمال شيئاً متم به رأس املال مث عرضه على رب املال فأخذه مل يقبل رجوع 

العامل ومل ُيلك املقرض مطالبة رب املال ألن العامل ملكه ابلقرض وأقر به لرب املال ويرجع املقرض 
 على العامل.

أن يفعله ألن بعض الناس حيذوه الطمع ويقرتض مااًل  للعاملالشيخ: مثل هذا التصرف ال ينبغي 
زائدًا على رأس املال من أجل زايدة الربح وهذا من الغلط مبكان فمثاًل إذا أعطاه مائة ألف رايل 

مضاربة مث عمرَِّض شيء مبائة ألف وعشرة ورأى العامل أن يف هذا مصلحة فاقرتض عشرة آالف فإننا 
لِّّم له إال مائة ألف فكيف يزيد رأس املال ويف هذه احلال لو خسر مل يمسَ نقول هذا خطأ منك ألنه 

عادت اخلسارة على رب املال وهو مل أيذن له، مث إنَّ هذه قاعدة ينبغي لإلنسان أن يسري عليها وهي 
أن ال أيخذ اإلنسان أكثر مما عنده وعليه فينبغي للتاجر أن ال أيخذ أكثر مما عنده فمثاًل إذا كان 

مائة ألف رايل فال يشرتي عرضاً يريد به الربح مبائة وعشرة آالف ألنه إذا فعل هذا وقدَّر  س مالهرأ
هللا عليه التلف فتلف املال كله فإنه يبقى عليه يف ذمته عشرة آالف، لكن لو اشرتى ابملائة ألف اليت 

ؤالء املساكني الذين جتد ه هي عنده مث قدَّر هللا عليه فتلف املال فإنه ال يبقى يف ذمته شيء، ولذلك
حيملهم الطمع والشح على كثرة شراء األموال جتدهم يف النهاية قد غرقوا من الديون وما أحسن قول 



 العامة )مد رجلك على قدر حلافك(.
 

 فصل
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القارئ: فإن قال املالك دفعت إليك املال قرضا قال بل قراضا أو ابلعكس أو قال غصبتنيه قال بل 
ل قول املالك ألنه ملكه تنيه أو ابلعكس أو قال أعرتكه قال بل أجرتنيه أو ابلعكس فالقو أودع

 فالقول قوله يف صفة خروجه عن يده.
الشيخ: هذه أيضاً من األشياء اليت ينبغي أن ينظر فيها لقرائن األحوال فإذا قال أعطيتنيه قَِّراضاً 

عطاه إايه قَِّراضاً بال تعد وال تفريط فال ضمان فقال بل قرضاً، فمن املعلوم أنه إذا تلف وهو قد أ
يكون على رب املال وإذا كان قرضاً فعليه الضمان، فهنا ينبغي أن نعرف هل هذا عليه والضمان 

الرجل ممن جرت العادة أبنه أيخذ املضارابت ويبيع ويشرتي ويتجر أو أن هذا الذي أخذ املال ممن ال 
واستقرض فهنا ينبغي أن ينظر للقرائن فمن ادعى ما خيالف  يعرف البيع وال الشراء لكنه احتاج

نة فقوله مردود واحلكم مبقتضى القرائن اثبت يف الكتاب والسنة، فاحلاكم الذي حكم بني القري
 ( َوإِّْن َكانَ 26يوسف وامرأة العزيز قال )إِّْن َكاَن َقمِّيصمهم قمدَّ مِّْن قـمبمٍل َفَصَدَقْت َوهمَو مَِّن اْلَكاذِّبِّنَي )

دِّقِّنَي( ألن القميص إذا كان من القمبمل فمعناه أنَّ الرجل َقمِّيصمهم قمدَّ مِّْن دمبمٍر َفَكَذَبْت َوهمَو مَِّن الصَّا
طلب املرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه وإذا كان من وراء فمعناه أن الرجل هرب وحلقته وأمسكت 

ود يف امرأتني عجوز وشابة خرجتا ومعهما بثوبه حىت انقدَّ فهذه قرينة، وكذلك أيضاً قصة سليمان ودا
لد الكبرية فاختصمتا إىل داود عليه الصالة والسالم فحكم به للكبرية أوالدمها فأكل الذئب و 

اجتهادًا منه أن الصغرية شابة ويف مستقبل العمر قد أيتيها أوالد وهذه العجوز قد يكون هذا آخر 
اته فقال ال، أان أحكم بينكم اآلن، ودعا ابلسكني وقال ولد هلا، مث خرجتا إىل سليمان فمرات به فأخرب 

ولد بينكما نصفني، أما الكبرية فوافقت وأما الصغرية فأبت، أما الكبرية فوافقت ألن ولدها قد أشق ال
 أكله الذئب وأما الصغرية فمنعها شفقة األم من ذلك وَفضَّلت أن يبقى ولدها ولو كان
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لصغرية هو هلا اي نيب هللا، فحكم به سليمان عليه السالم للصغرية هبذه القرينة، عند الكبرية، فقالت ا
والسنة أيضاً هلا وقائع من هذا النوع وهو أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيكم ابلقرينة كما يف 

ال أين مال حيي قصة مال حيي بن أخطب حني سأل عنه عليه الصالة والسالم ملا فتح خبري فق
أكلته احلروب فقال ال ُيكن أن أتكله احلروب فاملال الكثري والعهد قريب فكيف أتكله  قالوا

احلروب، مث دفع النيب صلى هللا عليه وسلم هذا القائل إىل الزبري بن العوام رضي هللا عنه وقال له 
ربة، فحفروا فوجدوا ممسَّه بعذاب فلما ذاق مس العذاب قال أان أرى حيي يطوف حول هذه اخل

املال يف تلك اخلربة مدفوانً فهنا عمل النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقرينة وهي كثرة املال مع قرب 
مل فيها جانب القرينة فـَتمغلَّبم القرينة على  العهد، واملهم أن مثل هذه االختالفات ال ينبغي أبداً أن هنم

 األصل ألن القرينة مبنزلة البينة والشهود.
رب شرطت يل النفقة فأنكره فالقول قول رب املال ألن األصل عدمه وإن لقارئ: وإن قال املضاا

اتفقا على الشرط فقال املضارب إمنا أنفقت من مايل فالقول قوله ألنه أمني فقبل قوله يف اإلنفاق  
 كالوصي وله الرجوع سواء كان املال يف يده أو مل يكن.

قال العامل أنفقتم من مايل وقال رب املال  يعين شرط النفقة فإذاالشيخ: قوله )اتفقا على الشرط( 
بل أنفقت من مال الشركة، فهنا أراد رب املال ملَّا قال أنفقت من مال الشركة أن ال يرجع عليه وهو 

 إذا قال أنفقت من مايل رجع عليه )فالقول قوله( أي قول املضارب ألنه أمني.
 أو ال؟ بد يف ذلك مع اليمني السائل: قولنا القول قوله، هل ال

الشيخ: نعم كل من قلنا القول قوله يف حقوق اآلدميني فإنه البد من اليمني أما يف حقوق هللا فال 
 فمثاًل لو قيل لتاجر أْخرِّج زكاتك فقال قد أخرجتها فالقول هنا قوله بال ُيني.

 ال؟السائل: من املطالب ابلزكاة يف املضاربة هل هو العامل أو صاحب امل
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: املذهب أن الزكاة على رب املال فيكون على رأس املال ونصيبه من الربح وأما نصيب الشيخ
مل يكن له ربح فليس العامل فال زكاة فيه وعللوا ذلك أبنه عرضة للتلف ألنه إذا خسرت البضاعة 

ى فيه استقرار ملك للعامل، والصحيح أنه إذا متت السنة فإنه يزكى املال كله برحبه وكلٌّ منهما عل
 نصيبه رب املال والعامل.

 السائل: ما معىن اإلبضاع؟



 الشيخ: اإلبضاع هو العمل بال نصيب.
 

 فصل
 إحدى الروايتني ألنه ملكه فلم جيز له القارئ: وإن اشرتى رب املال شيئاً من مال املضاربة مل يصح يف

 ل مكاتبه.شراؤه كماله الذي مع وكيله والثانية يصح ألنه قد تعلق به حق غريه فأشبه ما
الشيخ: الرواية الثانية أصح ألنه قد تعلق به حق غريه وهو املمَضاَرب فهو له حق يف ربح هذا املال، 

املثل ال أبقل إال برضى املضارب ألنه لو اشرتاه  فالصواب أنه ال أبس ولكن عليه أن يشرتيه بثمن
 أبقل فات الربح فصار يف ذلك ضرر على املضارب.

رتي املضارب من مال املضاربة لنفسه ألنه ملك غريه فصح شراؤه له كشراء القارئ: ويصح أن يش
كبته الديون الوكيل من موكله وال يصح شراء السيد من عبده املأذون ألنه ماله وحيتمل أن يصح إذا ر 

وأن اشرتى أحد الشريكني من مال الشركة بطل يف نصيبه ويف الباقي وجهان بناًء على تفريق الصفقة 
 أن يصح يف اجلميع بناًء على شراء رب املال من مال املضاربة.وحيتمل 

ع الشيخ: االحتمال الثاين هو الصحيح وهو أنه جيوز أن يشرتي أحد الشريكني املال املشرتك وال مان
 من ذلك فيكون نصف الثمن له والنصف الثاين لشركيه.

ال الشركة أو غرائر صح نص عليه القارئ: وإن استأجر أحد الشركيني من شركيه دارًا ليحرز فيها م
وإن استأجره أو غالمه أو دابته لنقل املتاع ففيه روايتان إحدامها جيوز قياساً على الدار والثانية ال 

جتب له األجرة إال ابلعمل وال ُيكن إبقاؤه يف املشرتك لعدم متيز نصيب أحدمها جيوز ألن احليوان ال 
 ع العني من الدار فيمكن تسليم املعقود عليه.من اآلخر خبالف الدار فإن الواجب موض
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الشيخ: الصواب الصحة وعدم املنع وإن كانت الدابة أو الرقيق ال ُيكن قسمته وال متييزه لكن يقال 
إمنا يكون مع وجود الراب أو الظلم  ما املانع من ذلك ألن األصل احلل يف مجيع املعامالت واملنع فيها

 أو الغرر.
 

 فصل
قارئ: وال جيوز قسمة الدين يف الذمم ألهنا ال تتكافأ والقسمة بغري تعديل بيع وال جيوز بيع دين ال



 بدين.
الشيخ: يقول املؤلف )ال جيوز قسمة الدين يف الذمم( مثال ذلك هذا املال مشرتك وبيع على زيد 

لى زيد ويل الدين راد أحد الشريكني القسمة وقال لشريكه لك الدين الذي عوعمرو بيعاً مؤجالً فأ
الذي على عمرو يقول املؤلف إن هذا ال جيوز وعلل أبن الذمم ال تتكافأ وإذا كانت ال تتكافأ فإن 
القسمة بغري تعديل هي بيع وال جيوز بيع دين بدين وهذا هو املذهب أنه ال جيوز قسمة الدين يف 

قبل الدين الذي يف ذمة عمرو مث قد فيه غرراً ألين قد أقبل الدين الذي يف ذمة زيد وأنت تالذمم ألن 
رم زيد فيكون أحد الشريكني راحباً والثاين خاسرًا وهذا يف احلقيقة هو احملذور من  يـَْعسمرم عمرو وقد يمسِّ

ك أن كل واحد من َمْنعِّ َقْسمِّ الدين يف الذمم لكن هذه هي العلة مع ما فيها من املخاطرة وذل
لِّف احلال فيخسر، لكن نقول الراجح الشريكني يظن أن صاحبه الذي تـََقبَّلَ   دينه سيويف مث قد ختم

جواز قسمة الدين يف الذمم ألن غاية ما فيه أن أحدمها رضي أبن يسقط نصيبه من ذمة املدين الذي 
 البد من رضى الطرفني. هو مدين له ولشريكه فهذا غاية ما فيها، فالصواب أن ذلك جائز لكن

ف ال ُينع القسمة قياساً على اختالف األعيان وال ُيكن قسمة الدين القارئ: وعنه جيوز ألن االختال
 يف ذمة واحدة ألن معناها إفراز احلق وال يتصور يف ذمة واحدة.

حدمها الشيخ: ما ذكره املؤلف يف هذه الرواية صحيح ألنه إذا كان املدين واحدًا لشريكني وقال أ
سم وهو دين واحد، خبالف الدين على رجلني نقسم أان وإايك الدين فهنا ال يصح ويقال كيف يق

 فيمكن قسمته.
 السائل: ما حكم قسمة العني إذا مل يرض الشريك؟
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الشيخ: ال يملزم الثاين بذلك إال إذا كان ُيكن أن تنقسم بدون ضرر كأرض واسعة مثاًل أو حبوب  
ى ذلك أما ما ال ُيكن عل ككيس من الرز أو كيس من الرب فإذا طلب أحدمها القسمة أجرب اآلخر

 قسمته إال بضرر فال بد فيه من الرضى.
 السائل: ما علة حترمي بيع الدين ابلدين؟

 الشيخ: العلة عدم القدرة على الوفاء أي على التسليم.
 

 فصل



القارئ: إذا كان الثنني دين يف ذمة رجل بسبب واحد فقبض أحدمها منه شيئاً فهو بينهما إذ ال جيوز 
بوض نصيب من قبضه ملا فيه من قسمة الدين يف ذمة واحد ولشريك القابض مطالبته ملقأن يكون ا

بنصيبه منه لذلك وله مطالبة الغرمي ألنه مل يربأ من حقه بتسليمه إىل غريه بغري إذنه ومن أيهما أخذ مل 
لك يرجع على اآلخر ألن حقه ثبت يف أحد احمللني فإذا اختار أحدمها سقط حقه من اآلخر وإن ه

املقبوض يف يد القابض تعني حقه فيه ومل يضمنه للغرمي ألنه قدر حقه فما تعدى ابلقبض وإمنا كان 
لشريكه مشاركته لثبوته مشرتكا وإن أبرأ أحدمها الغرمي برئ من نصيبه ومل يرجع عليه اآلخر بشيء 

 ألنه كتلفه وإن أبرأه من نصف حقه مث قبضا شيئا اقتسماه أثالاثً.
إن أبرأه من نصف حقه مث قبضا شيئاً اقتسماه أثالاثً( معناه أن املال بينهما نصفني )و  الشيخ: قوله

 فأبرأ أحدمها املدين من نصف نصيبه فيبقى ثالثة أرابع ويكون ربع الكل ثلث الباقي.
القارئ: وإن أخر أحدمها حقه جاز ألنه ُيلك إسقاطه فتأخريه أوىل وإن اشرتى بنصيبه شيئا فهو كما 

بعني مال مشرتك بينهما وإن كان احلق اثبتاً بسببني كعقدين أو إتالفني فال شركة بينهما  رتىلو اش
 (.1ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فال يشاركه اآلخر فيه )

 
 فصل

__________ 
( مالحظة: ترك الشيخ رمحه هللا تعاىل بعد هذا الفصل بعض الفصول املتعلقة ابلعبد وهي أربعة 1)

 اجة إليها يف وقتنا احلاضر.احلفصول لعدم 
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القارئ: وما كسب العبد من املباح أو وهب له فقبله ملكه مواله ألنه كسب ماله فملكه كصيد فهده 
عبدًا وله مال فماله للبائع( رواه وإن ملكه سيده مااًل ملكه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من ابع 

 ل كاحلر وعنه ال ُيلك ألنه مال فلم ُيلك املال كالبهيمة.مسلم وألنه ُيلك البضع فملك املا
الشيخ: هذه املسألة وهي هل ُيلك العبد ابلتمليك أو ال؟ فيها ثالثة أقوال القول األول املذهب أنه 

لى هللا عليه وعلى آله وسلم )من ابع عبدًا له مال ال ُيلك ولو كان التمليك من سيده لقول النيب ص
وهذا عام، والقول الثاين قالوا إن ملََّكهم سيده َمَلَكه وإن َملََّكه غريه مل ُيلك،  فماله للذي ابعه(

والقول الثالث قالوا إنه ُيلك ابلتمليك مطلقاً فلو وهب شخص هلذا العبد ساعة أصبحت ملكه، 



ه أن يبيعها ويشرتي بثمنها ما شاء، وعلى القول أبنه ال ُيلك تكون فعلى هذا القول ُيلكها ول
لساعة للسيد ويكون العبد كأنه ساقية مرَّ هبا املاء، واملؤلف رمحه هللا َقدََّم أنه ُيلك إذا ملََّكهم سيده، ا

ذَِّن له يف واحلقيقة أنه إذا ملََّكهم سيده فينبغي أن يقال إنه مبنزلة اإلابحة أي إابحة املال فيكون أَ 
لنا ابلتمليك فهل جيوز لسيده أن يرجع يف استباحة هذا املال وإال فالعبد وما ملكه للسيد( وإذا ق

ذلك؟ نقول هل هو أب؟ اجلواب ال، فال جيوز له الرجوع، لكن لو قال أان أملكك أنت وما معك 
ملََّكهم فإنه لو أراد أن  فهنا نقول له ذلك ألن العبد ال ُيلك املال منفردًا حىت وإن وهبه سيده أو

 يقول له أنت وما معك ملكي فله ذلك.
رئ: فإن ملكه سيده جارية مل ُيلك وطأها قبل اإلذن فيه ألن ملكه غري اتم فإن أذن له فيه القا

 ملكه.
الشيخ: َملََّك السيد عبده جاريًة فهو ُيلكها وله أن يبيعها لكن ليس له أن يطأها، وذلك احتياطاً 

فإن أذن له جاز له ن ملكه عليها غري اتم وإذا أراد العبد الوطء فإنه يستأذن من سيده لألعراض أل
 الوطء.
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القارئ: قال أبو بكر على كلتا الروايتني ألنه ُيلك االستمتاع ابلنكاح فملكه ابلتسري كاحلر وقال 
على األخرى لقول هللا تعاىل )إِّالَّ  القاضي بل هذا بناًء على الرواية اليت ُيلك املال وال ُيلك ذلك

هِّْم َأْو َما َملَ  َكْت َأُْيَاهنممْم( وإن لزمته كافرة فكفارته الصيام ال غري إن مل أيذن له سيده يف َعَلى َأْزَواجِّ
التكفري ابملال وإن أذن له فيه انبىن على الروايتني يف ملكه فإن قلنا ال ُيلك مل يكفر بغري الصيام وإن 

ى اإلطعام ك فله التكفري ابإلطعام والكسوة ويف العتق وجهان أحدمها ُيلكه قياساً علقلنا ُيل
والكسوة والثاين ال ُيلكه ألنه يتضمن الوالء والعبد ليس من أهله فعلى األول إن أذن له يف التكفري 

 إبعتاق نفسه فهل جيزئه على وجهني وهللا تعاىل أعلم.
فإذا لزم العبد كفارة عِّْتق فقال له سيده أان َملَّْكتمَك نـَْفَسَك  الشيخ: هذه املسألة من غرائب العلم

 ْعتِّْقَها عن هذه الكفارة فهل هذا يصح، الظاهر يف هذه املسألة الوجه الثاين وهو عدم الصحة.وأَ 
 

 ابب
 املساقاة



بن عمر القارئ: جتوز املساقاة على النخل وسائر الشجر جبزء معلوم جيعل للعامل من الثمر ملا روى ا
منها من مثر أو زرع( متفق  )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب على شطر ما خيرج

 عليه.
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الشيخ: املساقاة صورهتا أن يدفع رجل خنله وأرضه لشخص ويقول اعمل فيها ولك نصف الثمرة أو 
هي جائزة ودليلها ما يقول له ولك نصف الزرع فتكون مزارعة ومساقاة وتسمى عندان الفِّالَحة، و 

يه وسلم )عامل أهل خيرب على شطر ما خيرج منها من مثر ذكره املؤلف رمحه هللا أن النيب صلى هللا عل
أو زرع( قوله )على شطر ما خيرج( أي على النصف وأهل خيرب يف ذلك الوقت كانوا يهوداً حني 

ع ونعرف احلرث وغري ذلك وأنتم أهل فتحها النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا له اي حممد حنن أهل زر 
نصف ما خيرج منها من مثر أو زرع ففعل النيب صلى هللا عليه  عمل وجهاد دعوان يف أرضنا ولكم

وعلى آله وسلم ذلك وقال )نقركم على ذلك ما شئنا( وبقوا وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يبعث 
واحة رضي هللا عنه خيرص الثمر لكي يمعرف إليهم من خيرص عليهم الثمر وأرسل مرة عبد هللا بن ر 

وسلم من حقهم فجمعهم عبد هللا بن رواحة وقال )جئتكم من أحب الناس حق النيب صلى هللا عليه 
إيلَّ وإنكم ألبغض إيلَّ من عِّدَّتكم من القردة واخلنازير _ يقول ذلك هلم صراحًة _ وليس حيب إايه 

 قالوا )هبذا قامت السماوات واألرض( فعدل فيهم وقسم.وبغضي إايكم مبانعي من أن أعدل فيكم( ف
 )جبزء معلوم( ينبغي أن يضاف إليها قيد آخر وهو مشاع فال بد أن يكون اجلزء وقوله رمحه هللا

مشاعاً كالنصف والربع والثلث والثمن وما أشبه ذلك أما إذا كان معلوماً ابلكيل والوزن فهذا ال جيوز 
ي ذا النخل ولك منه مائة صاع والباقي يل أو يل منه مائة صاع والباقمثل أن يقول ساقيتك على ه

لك فهذا ال جيوز ألنه قد ال يثمر إال هذه املائة صاع فيبقى اآلخر حمروماً فيحتاج أن نزيد ونقول جبزء 
 معلوم مشاع.

 القارئ: وألنه مال ينمى ابلعمل عليه فجازت املعاملة عليه ببعض منائه كاألمثان.
الشجر واملضاربة كذلك  هذا يشبه املضاربة متاماً ألن أصحاب البساتني منهم رأس املال وهوالشيخ: 

 فيها رأس مال وفيها عمل.
 القارئ: وال جتوز على ماال يثمر كالصفصاف.
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الشيخ: قوله )ال جتوز على ما ال يثمر( نقول هذا ما ذهب إليه املؤلف رمحه هللا والصحيح أهنا جتوز 
األثل وإن كان له مثر  فإن شجرويكون للعامل اجلزء املشروط، والصفصاف يشبهه شجر األثل عندان 

 لكنه غري مقصود فال يقصده الناس وإمنا يقصدون اخلشب فيكون اخلشب املقطوع مبنزلة الثمرة.
القارئ: ألن موضوعها على أن للعامل جزءًا من الثمرة ويف املساقاة بعد ظهور الثمرة روايتان حكامها 

لثمرة ألهنا جازت يف املعدومة مع كثرة يد به اأبو اخلطاب إحدامها اجلواز إذا بقي من العمل ما تز 
الغرر فمع قلته أوىل والثانية املنع إلفضائها إىل أن يستحق جزءًا من النماء املوجود قبل العمل فلم 

 يصح كاملضاربة بعد الربح.
الشيخ: الصواب أنه تصح املساقاة بعد ظهور الثمر حىت وإن مل يبق جزء ينمو به الثمر ألنه سوف 

ذ فال مانع من ذلك فليس فيه غرر ج إىل محيتا  اء حىت وإن انتهى منوه فهو حيتاج إىل املاء إىل أن جيم
 وال ظلم وال راب.

القارئ: وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حىت حيمل فيكون له جزء من الثمرة جاز نص عليه 
لى شجر معني معلوم ح إال عألن الثمرة حتصل ابلعمل عليها كما حتصل على النخل املغروس وال تص

برؤية أو صفة ألهنا معاوضة خيتلف الغرض فيها ابختالف األعيان فأشبهت املضاربة ولو ساقيتك 
 على أحد هذين احلائطني مل يصح.

الشيخ: قوله )معلوم برؤية( صورهتا أن يطلب صاحب البستان من العامل أن ينظر إىل النخل ويراها 
دد ألن الصفة قد ال تكون على وجه حمدود ومعني فماذا سيقول فيها تر بعينه وأما قوله )أو صفة( ف

له، هل يقول النخلة طويلة أو قصرية أو يقول بعض النخل طويل وبعض النخيل قصري أو يقول 
 بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف ففي جواز املساقاة ابلصفة تردد ألن النخل يتخلف.

 
 فصل
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ضي هللا عنه أهنا عقد جائز ملا روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول القارئ: وظاهر كالم أمحد ر 
رسول صلى هللا عليه وسلم شطر هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقرهم خبيرب على أن يعملوها ويكون ل

ما خيرج منها من مثر أو زرع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )نقركم على ذلك ما شئنا( رواه 



نت الزمة لقدر مدهتا ومل جيعل إخراجهم إليه إذا شاء وألنه عقد على مال جبزء من منائه مسلم فلو كا
 مدة.فكان جائزًا كاملضاربة فلذلك ال يفتقر إىل ضرب 

الشيخ: استدالل املؤلف هبذا احلديث على أن املساقاة عقد جائز فيه نظر ألن قول النيب صلى هللا 
ال يعود إىل أصل املساقاة إمنا يعود إىل إقرارهم يف خيرب عليه وسلم )نقركم على ذلك ما شئنا( 

ملساقاة بل على ولذلك ملا نقضوا العهد طردهم عمر رضي هللا عنه فيكون هذا اإلقرار ليس على ا
البقاء أما عقد املساقاة فهو عقد الزم وال شك ألننا لو قلنا إهنا عقد جائز حصل يف هذا ضرر لكان 

الثمر أصيب جبائحة أو أنه ال يساوي العمل عليه فسخ العقد وكذلك لو  الفالح إذا عمل ورأى أن
َخ العقد فيحصل يف هذا رأى رب األرض أو رب الشجر أن السهم الذي َشرط للعامل كثري لََفسَ 

اضطراب، وعمل الناس اليوم على أهنا عقد الزم وهلذا حيددون املدة فيقولون مثالً ساقيتك على هذا 
أو عشرم سنوات، وهذا هو الصحيح فالصحيح أهنا عقد الزم وأنه البد من  النخل مخسم سنوات

 حتديد املدة فيها.
 القارئ: وإن وقتاها جاز كاملضاربة.

 له )جاز كاملضاربة( نقول وعلى القول الراجح إذا وقَّتاها فإنه جيب التوقيت.الشيخ: قو 
 القارئ: وتنفسخ مبوت كل واحد منهما وجنونه وفسخه هلا.

 خ: هذا مبين على أن املساقاة عقد جائز أما إذا قلنا إهنا عقد الزم فإنه ينتقل احلق إىل الورثة.الشي
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القارئ: فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما ألهنا حدثت على ملكهما وعلى العامل متام 
ا بفسخ العامل فال رهالعمل كعامل املضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض املال وإن انفسخت قبل ظهو 

شيء له ألنه رضي إبسقاط حقه وإن انفسخت بغري ذلك فللعامل أجرة مثله ألنه منع إمتام عمله 
 الذي يستحق به العوض فصار كعامل اجلعالة.

الشيخ: ما ذكره املؤلف رمحه هللا وهو أن العامل يستحق أجرة املثل فيه نظر والصواب أنه يستحق 
ه من السهم الذي جعل له وهذا أقرب، ويتبني الفرق فيما لو كان إذا سطقسطه من سهم املثل أو ق

قدر له أجرة املثل فاستوعب مااًل كثريًا أكثر من سهمه الذي كان له يف األول وإن كانت األجرة 
رخيصة نقص حقه كثريًا فإذا قلنا إن له قسطه من السهم الذي جعل له كان هذا أقرب إىل العدل 

ى نصف الثمرة إذا أكمل العام واآلن قطع نصف الشوط فيعطى ربع الثمرة أي عطفيقال مثالً هو أ



 نصف نصيبه ويرجع يف هذا إىل أهل اخلربة.
 القارئ: وقال بعض أصحابنا هو الزم ألنه عقد معاوضة فكان الزما كاإلجارة.

 الشيخ: قوله )هو الزم( أي عقد املساقاة.
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ير مدهتا كاإلجارة وجيب أن تكون املدة تكمل الثمرة يف مثلها ألن القارئ: فعلى هذا يفتقر إىل تقد
 تكمل الثمرة فيها فعمل املقصود اشرتاكهما يف الثمرة فال حيصل بدون ذلك فإن شرطا مدة ال

العامل ففيه وجهان أحدمها ال شيء له ألنه رضي ابلعمل بغري عوض فأشبه املتطوع والثاين له أجرة 
ض فلم يسقط ابلرضى برتكه كالوطء يف النكاح وإن جعال مدة حتمل يف مثلها مثله ألنه يقتضي العو 

تحق غريه كعامل املضاربة إذا مل فلم حتمل فال شيء له ألنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يس
يربح وإن جعال مدة قد تكمل فيها وقد ال متكل ففيه وجهان أحدمها يصح ألهنا مدة يرجى وجود 

عقد عليها كاليت قبلها والثاين ال يصح ألنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده الثمرة فيها فصح ال
ر ألنه مل يرض ابلعمل بغري عوض ومل يسلم فلم يصح كالسلم يف مثله فعلى هذا إن عمل استحق األج

 له فرجع إىل بدله كاإلجارة الفاسدة.
 

 فصل
ظن بقاء العني فيها وإن طالت ألنه عقد القارئ: وجيوز عقد املساقاة واإلجارة على مدة يغلب على ال

ا لو جيوز عاماً فجاز أكثر منه كالكتابة فإذا عقدها على أكثر من عام مل جيب ذكر قسط كل سنة كم
اشرتى أعياانً بثمن واحد وإن قدر قسط كل سنة جاز وإن اختلفت حنو أن يقول ساقيتك ثالثة 

نية وربع الثالثة فإن انقضت املدة قبل طلوع مثرة أعوام على أن لك نصف مثرة العام األول وثلث الثا
قه هبا حلدوثها العام اآلخر فال شيء للعامل منها ألهنا حدثت بعد مدته وإن ظهرت يف مدته تعلق ح

 يف مدته.
الشيخ: غالب الناس اآلن يقدرون السنوات بسهم واحد فمثاًل يقول ساقيتك على هذا البستان 

ع فالغالب أهنم ال يمفرِّقون، لكن قد تدعو احلاجة إىل التفريق مثل أن ثالثة سنوات ابلثلث أو ابلرب
 لب العامل سهماً أكثر.يكون العمل يف هذا البستان يف أول سنة أشق وأتعب فهنا سيط

 السائل: لو قال صاحب األرض للعامل اغرس هذه األشجار مث تكون بيننا مساقاة؟
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إذا كان العمل على شجر مل يمغرس تسمى مغارسة ويكون السهم  الشيخ: هذه يسموهنا مغارسة ألنه
 يف أصل الشجر.

 ا العقد؟السائل: إذا مل حيدد يف عقد املساقاة املدة فما حكم هذ
 الشيخ: إذا مل يعني املدة فسد العقد وحينئذ يرجع إىل سهم املثل.
ا جيب عليه فهل يعطى أجرة املثل السائل: إذا ترك العامل العمل يف املزرعة بعد مدة معينة ومل يقم مب

 فيما عمله فيما مضى من املدة؟
التزم أبهنا مساقاة وأن له سهماً  الشيخ: ال يصح ألهنا ليست إجارة وهو ما التزم أبهنا إجارة بل هو

على ذلك فإذا قدران أنه مضى من املدة نصفها وأن التعب يف النصف الباقي كالتعب يف النصف 
 لسهم.األول استحق نصف ا

السائل: هل جيوز حتديد املدة بغري السنوات مثالً إذا كانت الشجرة حتصد يف السنة مرة واحدة 
 ادات؟فيقول له املدة بيننا ثالثة حص

الشيخ: احلصاد ال يسمونه مساقاة بل هذه تسمى مزارعة، لكن هم إذا قالوا سنة ففي الغالب 
 لية.يقصدون سنة الثمرة وال يقصدون بذلك السنة اهلال

 
 فصل

القارئ: وحكم املساقاة واملزارعة حكم املضاربة يف اجلزء املشروط للعامل يف كونه معلوماً مشاعاً من 
الختالف يف قدره وفساد العقد جبهله وشرط دراهم ألحدمها أو مثر شجر معني أو مجيع الثمرة ويف ا

عمل يف مال ببعض منائه فأشبه عمل رب املال أو غلمانه ويف ملكه للنماء ابلظهور ألنه عقد على ال
 املضاربة.
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الشيخ: بني املؤلف أنه يف عقد املساقاة ال بد أن يكون املعقود عليه معلوماً ومشاعاً فلو قال 
قال ساقيتك على هذا ساقيتك على هذا النخل ببعض مثره فالعقد غري صحيح ألنه جمهول، ولو 



ربية فهذا غري صحيح ألنه قد يثمر الشرقي كثريًا والغريب النخل على أن لك اجلهة الشرقية ويل الغ
دون ذلك أو ابلعكس، ولو قال ساقيتك على هذا البستان أو على هذا النخل على أن لك ما على 

ن يكون الشريكان متساويني يف املغنم السواقي يعين ما ُير به املاء مل يصح، ألن القاعدة يف املشاركة أ
يتساواي صار من امليسر فالقاعدة يف مجيع الشركات اليت مضت يف األموال  واملغرم ألهنما إذا مل

وكذلك املشاركات يف املساقاة واملزارعة واملغارسة أنه ال بد أن يشرتك الطرفان يف املغنم واملغرم وإذا 
 فإنه ال يصح، لكن لو أن الفالح استأجر هذا البستان كل شمرِّط ألحدمها دراهم أو مثر شجر معني

ة بعشرة آالف وصاحب البستان لن يتعرض لثمره إطالقاً ألنه إجارة فهل يصح أو ال يصح نقول سن
يف هذا خالف بني أهل العلم فمنهم من قال إنه ال يصح ألنه يف الثمر بيع للثمرة قبل بدو صالحها 

ن لك بيع قبل اشتداد حبه وقبل ظهوره فال يصح، وقال بعضهم يكو بل قبل ظهورها ويف الزرع كذ
مساقاة يف الثمر وأجرة يف األرض يعين الزرع الذي يزرع ابألرض ال أبس أن تؤجر األرض من أجله 

وأما يف النخل فال إذ ال بد فيه من املساقاة، وعليه فإنه البد أن يساقي يف النخل ويؤجر على األرض 
للزراعة فإذا  فيه خنل وفيه مكان آخر ليس فيه خنل بل هي أرض بيضاء صاحلة مثاًل عندي بستان

ساقيتم الفالح على النخل وقلت له لك ثلث مثر النخل وأما األرض البيضاء فأان أؤجرها عليك كل 
سنة بعشرة آالف فهذا يصح ألن املساقاة على النخل جائزة وأتجري األرض لزراعتها جائز وال 

اض أرضه بعشرة اإلشكال فيما إذا قلتم له أجرتك هذا البستان كله خنله وبي إشكال فيه، لكن
آالف رايل فهل هذا جيوز أو ال؟ املذهب أنه ال جيوز بل ال بد أن يكون العقد على النخل مساقاة 

 وعلى
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األرض أبجرة أو مزارعة واختار شيخ اإلسالم رمحه هللا أن ذلك جائز أي أن أتجري البستان كله خنله 
آالف رايل كل سنة تعطيين تك إايه بعشرة وأرضه جائز فيقول صاحب األرض خذ هذا البستان أجر 

عشرة آالف رايل والثمر لك، واستدل شيخ اإلسالم على ذلك بتضمني أمري املؤمنني عمر بن 
اخلطاب رضي هللا عنه حديقة أسيد بن احلضري كان عليه دين فضمنها بعض الناس على أن يسلم 

ت، وعمر رضي هللا ات أو مخس سنوااآلن كذا وكذا من الدراهم وتكون احلديقة له ملدة عشر سنو 
عنه له سنة متبعة وأيضاً نقول إن يف ذلك مصلحة واآلن قد بدأ أهل األراضي والنخيل يتعاملون هبذه 

املعاملة وإال ففي السابق ال ُيكن أن يتعاملوا هبذه املعاملة إال مساقاة يف الشجر وإجارة يف األرض 



يه مصلحة للطرفني أما صحاب األرض خ رمحه هللا وفأو مزارعة، لكن الصواب ما ذهب إليه الشي
فيقول أان آخذ دراهم بدون منازعة وبدون مراقبة للفالح والفالح أيضاً يطمئن فيأخذ من الثمر ما 
شاء ويتصدق مبا شاء ويهدي ملن شاء وال شريك له يف ذلك ألن صاحب األرض قد أخذ األجرة 

اقاة أما لو أجره أتجريًا فقد ذكران اخلالف ا( هذا يف املسوقول املؤلف رمحه هللا )شرط دراهم ألحدمه
 يف هذه املسألة.

القارئ: ولو شرط له مثرة عام غري الذي عامله فيه مل يصح كما لو شرط للمضارب ربح غري مال 
املضاربة وإن قال إن سقيته سيحاً فلك الثلث وإن سقيته بنضح فلك النصف وإن زرعت يف األرض 

ًا فلك الثلث مل يصح ألنه عقد على جمهول فلم يصح كبيعتني وإن زرعت شعري  حنطة فلك النصف
يف بيعة ويتخرج أن يصح بناًء على قوله يف اإلجارة إن خطته رومياً فلك درهم وإن خطته فارسياً 

 فلك نصف درهم.
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واملوفق رمحه هللا من  الشيخ: قوله )ويتخرج أن يصح بناًء على قوله( يعين قول اإلمام أمحد رمحه هللا،
جهاً يف املذهب وخترجيه يعترب خترجياً علماء املذهب الذين هم أهل التخريج والتوجيه فقوله يعترب و 

على املذهب وهذا التخريج هو الصواب ألنه ليس هناك أي جهالة يف هذا فقوله )إن سقيته سيحاً 
يح أنفع للثمر فيكون له الثلث فلك الثلث وإن سقيته بنضح فلك النصف( الفرق فيه واضح فالس

النصف ألن السقي ابلنضح يكون  ولصاحب األرض أي البستان الثلثان وإن سقاه بنضح فله
أصعب يف الغالب فيحتاج العامل إىل زايدة السهم وكذلك أيضاً قوله )إن زرعت حنطة فلك النصف 

ذا زرع الشعري فله الثلث وإن وإن زرعت شعريًا فلك الثلث( هذا أيضاً ال أبس به وال جهالة فيه فإ
الً يف وقتنا احلاضر إن خطته أي الثوب زرع احلنطة فله النصف فليس هناك جهالة كما لو قال مث

سعودايً فلك كذا وإن خطته قطرايً فبكذا ويقصد بذلك أجرة اخلياطة أو قال إن خطته سودانياً 
 ف يف اخلياطة.فبكذا أو مصرايً فبكذا وكذا وعلى كل حال فإن البلدان ختتل

 
 فصل

صح أوعلى أنواع جعل له من   القارئ: وإن ساقاه على بستانني ابلنصف من هذا والثلث من اآلخر
كل نوع قدرًا أو جعل له يف املزارعة نصف احلنطة وثلث الشعري ومها يعلمان قدر كل نوع أو كان 



وهم يعلمونه صح ألنه البستان الثنني فساقياه على نصف مثرة نصيب أحدمها وثلث مثرة اآلخر 
هول ولو قال ما زرعت فيها من معلوم فصح كما لو كاان يف عقدين وإن مل يعلموا مل يصح ألنه جم

 حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعري فلك ثلثه مل يصح ألنه جمهول.
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من حنطة الشيخ: هذه املسألة غري املسألة األوىل فهذا الزرع خمتلط حنطة وشعري فقال ما زرعَت 
نه قد يزرع مساحة كبرية فلك نصفه وما زرعَت من شعري فلك ثلثه، ذكر املؤلف أن هذا ال يصح أل

يف احلنطة ودوهنا يف الشعري أو ابلعكس ولكن الصحيح أنه جائز ألنه إذا كان جيوز يف كل األرض 
 األرض شعري فبكذا فيجوز يف بعضها وأي فرٍق يف هذا بني املسألتني فاملسألة األوىل يقول إن زرعتَ 

عري فلك كذا وما زرعَت من حنطة فلك  أو حنطة فبكذا يف كل األرض والثانية يقول ما زرعَت من ش
كذا فاملسألة األوىل على املذهب ال تصح ولكن ذكر املؤلف أنه يتخرج أن تصح واملسألة الثانية مل 

أن تصح ألنه إذا صح يف كل ذكر فيها التخريج فعلى هذا تكون ممنوعة ولكننا نرى أنه يتخرج 
مثاًل أرض مساحتها كيلو يف كيلو فأعطيتها األرض صح يف بعضها وال فرق وصورة املسألة األوىل 

هذا الرجل يزرعها وقلتم له إن زرعتها براً فلك نصفه وإن زرعتها شعريًا فلك ثلثه يصح أو ال يصح؟ 
جه املؤلف يصح وهو كذلك الصحيح نقول على رأي املذهب ال يصح وعلى القول الثاين الذي خر 

وقلتم له إنك ستزرعها حنطة وشعريًا فما زرعَت من  وأما صورة املسألة الثانية إذا أعطيته األرض
احلنطة فلك نصفه وما زرعَت من الشعري فلك ثلثه فهنا يرى املؤلف أنه ال يصح ألنه رمبا يزرع ثلثيها 

النصف والنصف أو يزرع التسعة أعشار لصنف  شعريًا والثلث اآلخر حنطة أو ابلعكس أو يزرع
فنقول وماذا يضر يف هذا فإنه إذا جاز يف الكل فليجز يف  وعشر واحد لصنف والعلة هي اجلهالة

 البعض وال فرق.
 السائل: ما هو السيح وما هو النضح؟

الزرع، الشيخ: السيح هو أن ُيشي املاء حىت يروى الزرع فتجعل له ساقية تصب يف احلوض مث تروي 
 والنضح يشبه الرش فهو أسهل.

 
 فصل
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القارئ: وينعقد بلفظ املساقاة ألنه موضوعها ومبا يؤدي معناه ألن املقصود املعىن وال يثبت فيها خيار 
فسخ ويف خيار اجمللس وجهان أحدمها ال الشرط وإن قلنا بلزومها ألنه ال ُيكن رد املعقود عليه إذا 

يها خيار الشرط فأشبه النكاح والثاين يثبت ألنه عقد الزم يقصد به املال فأشبه يثبت ألنه ال يثبت ف
 البيع.

الشيخ: القياس ابلشبة ضعيف جدًا، فاملسألة األوىل يقول املؤلف إنه ال يصح فيها خيار الشرط 
م أي يها خيار الشرط إذا قلنا ابللزوم أما إذا قلنا بغري اللزو وهذا فيه نظر بل الصحيح أنه يصح ف

أبهنا جائزة فال حاجة خليار الشرط ألنه مىت شاء فسخها لكن إذا قلنا إهنا الزمة فالصواب أنه يصح 
فيها خيار الشرط بشرط أن تكون املدة تنتهي قبل ابتداء عقد املساقاة فمثاًل لو قال ساقيتك على 

لكن يل اخليار ملدة سنوات ابتداءًا من شهر رمضان وحنن اآلن يف مجادى األوىل  هذا النخل ثالث
شهر، فهذا جائز وال مانع من ذلك ألن املساقي اآلن مل يبدأ العمل واإلنسان قد يتعجل يف العقد مث 

قد يرتوى بعد ذلك لكن لو فمرَِّض أنه قال يل اخليار وابتداء املدة من العقد فهذه املسألة هي اليت 
يف خيار الشرط يف اإلجارة إذا فسخ  يتوقف فيها اإلنسان مع أن الصواب أهنا ال أبس هبا وحىت

العقد مثاًل وقد مضى بعض املدة فإنه تقدر هذه املدة أبجرة املثل فهي ال تضيع عليه بل تقدر أبجرة 
رمي فنقول خيار الشرط املثل وقد مرَّ علينا سابقاً أن األصل يف العقود والشروط احلل حىت يتبني التح

أو يف مساقاة الزمة ال تبتدئ إال بعد انتهائه ال إشكال يف جوازه يف إجارة ال تبتدئ إال بعد انتهائه 
وليس فيه مضرة على أحد لكن نقول نعم إذا كانت اإلجارة تبتدئ من العقد وفيها شرط ملدة شهر 

 ذا الشهر.فإذا فسخ العقد بطلت اإلجارة ونرجع إىل أجرة املثل يف ه
 

 فصل
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ح الثمرة وزايدهتا كاحلرث وآلته وبقره واستقاء املاء وإصالح طرقه القارئ: يلزم العامل ما فيه صال
ية الثمرة واحلفظ والتشميس وقطع الشوك واحلشيش املضر واليابس من الشجرة وزابر الكرم وتسو 

 وإصالح موضعه وحنو ذلك.
)حنو الشيخ: قوله )زابر الكرم( يعين العنب وهو قطع األغصان الرديئة اليت ليس فيها خري، وقوله 



 ذلك( نقول كل ما يتعلق ابلثمرة من أوهلا إىل آخرها فهو على العامل.
إنشاء األهنار وحفر بئر املاء وعمل القارئ: وعلى رب املال ما فيه حفظ األصل كسد احليطان و 

 الدوالب ونصبه.
يدور الشيخ: قوله )عمل الدوالب( الدوالب أان قد شاهدته عندان هنا يف عنيزة وهو عبارة عن عجلة 

هبا بغل أو محار هلا أسنان وعجلة أخرى هلا أسنان فاألوىل رأسية والثانية أفقية وهذه األخرى هي من 
 السياكل أي الدراجة وفيه مغارف لكنها ليست كمغارف الطعام صغرية جنس اجلنزير الذي يكون يف

 صبت يف احلوض الذي بل هي مغارف كبرية تدور حىت تصل إىل املاء فإذا وصلت إىل املاء َغَرَفْت مث
 على األرض مث ترجع إيل البئر منقلبة مث إذا وصلت املاء اعتدلت وغرفت من املاء.

الذي يديره ألن هذا يراد حلفظ األصل وهلذا من أراد إنشاء بستان عمل  القارئ: قال أصحابنا والثور
ل واجلذاذ واحلصاد هذا كله وقيل ما يتكرر يف كل عام فعلى العامل وماال يتكرر فعلى رب املا

واللقاط على العامل نص عليه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم دفع خبري إىل يهود على أن يعملوها 
من العمل مما ال تستغين عنه الثمرة أشبه التشميس وعنه أن اجلذاذ عليهما ألنه  من أمواهلم وهذا

 يوجد بعد تكامل الثمر وهذا ينتقض ابلتشميس.
ؤلف صحيح فالتشميس على العامل فإذا كان التشميس على العامل وهو بعد الشيخ: ما ذكره امل

 اجلذاذ فاجلذاذ من ابب أوىل.
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القارئ: فإن شرط على أحدمها ما يلزم اآلخر فقد نص أمحد رضي هللا عنه على أن اجلذاذ عليهما 
ل القاضي تفسد املساقاة ويصح شرطه على العامل فيتخرج يف سائر العمل مثل ذلك قياساً عليه وقا

 ألنه ينايف مقتضاها أشبه ما لو شرط عمل املضاربة على رب املال.
الشيخ: التخريج الذي ذكر املؤلف رمحه هللا صحيح وهو أنه إذا شرط أحدمها على اآلخر ما يلزمه 

مانع يف أي ما يلزم الشارط فال أبس ألن هذا حق هلما فإذا التزم أحدمها ابلقيام به عن اآلخر فأي 
هذا، وبناًء على هذا نقول لو قيل إنه يـمْرَجعم يف هذا إىل العرف واألعراف ختتلف يف كل زمان ومكان 
_ فإذا جعلنا الشرط العريف كالشرط اللفظي _ كما هي القاعدة والشرط العريف هو أن يكون العرف 

د العامة وهو العرف املطرد مطردًا فيكون كاملشروط متاماً ألن العقد املطلق ينصرف إىل املعهود عن
 عندهم.



وخالصة هذا الفصل أن يقال القاعدة على املذهب أن ما حيفظ به األصل فهو على رب املال وما 
حيفظ به الثمرة فهو على العامل، وإن شرط أحدمها على اآلخر ما يلزمه فهل تصح املساقاة؟ 

 ن املرجع يف ذلك إىل العرف.اجلواب ذهب القاضي إىل أهنا تفسد والصحيح أهنا ال تفسد وأ
 

 فصل
القارئ: والعامل أمني والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة أو تفريط وإن ثبتت 

خيانته ضم إليه من يشرف عليه وال تزال يده عن العمل ألنه ُيكن استيفاؤه منه فإن مل ينحفظ 
نه فاستويف بغريه وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا استؤجر من ماله من يعمل عنه ألنه تعذر استيفاؤه م

جبواز العقد وإن قلنا بلزومه رفع األمر إىل احلاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه فإن مل يكن له مال 
 أقرتض عليه.

 الشيخ: قوله )أقرتض عليه( يعين احلاكم.

(5/187) 

 

عليه فأشبه ما لو استأجر داراً فتعذر  القارئ: فإن مل جيد فللمالك الفسخ ألنه تعذر استيفاء املعقود
خ ألمر من جهته وإن كانت ظاهرة تسليمها مث إن فسخ قبل ظهور الثمرة فال شيء للعامل ألن الفس

فهي بينهما وإن مل يفسخ رب املال استأذن احلاكم يف اإلنفاق مث رجع مبا أنفق فإن مل جيد حاكما 
حال ضرورة وإن أنفق من غري استئذان احلاكم مع أشهد على اإلنفاق بشرط الرجوع ورجع به ألنه 

ذنه وإن عجز العامل عن العمل لضعفه أو عن إمكانه ففي الرجوع وجهان بناًء على قضاء دينه بغري إ
 بعضه أقام مقامه من يعمله فإن مل يفعل فهو كهربه وإن استأذنه رب املال فأنفق إبذنه رجع عليه.

ل فأنفق إبذنه رجع عليه( نقول وذلك يف حال ضعفه أو عجزه الشيخ: قوله )وإن استأذنه رب املا
 أنفق إبذنه أي إبذن العامل رجع عليه.فيكون املعىن إن استأذن رب املال العامل ف

 السائل: هل يصح للشريك أن يقيم مقامه آخر؟
 الشيخ: نعم جيوز أن يقيم مقامه آخر بشرط أن ال يتضرر األصل.

 
 فصل

أو رب املال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه ألنه عقد الزم أشبه اإلجارة  القارئ: فإن مات العامل



فأىب الوارث اإلمتام أو مل يكن وارث استؤجر من الرتكة من يعمل فإن مل جيد  فإن كان امليت العامل
 تركة فلرب املال الفسخ وال يقرتض عليه ألنه ال ذمة له وإذا فسخ فاحلكم على ما ذكران

 
 فصل

رئ: فإن ابن الشجر مستحقاً رجع العامل على من ساقاه ابألجرة ألنه مل يسلم له العوض فرجع القا
 تعمله.على من اس

الشيخ: هذه املسألة سبق نظريها وهي إذا ابن الشجر مستحقاً أي لغري الذي ساقاه فمعلوم أن 
تبني بطالنه َفريمجع  صاحبه سيأخذه، فبماذا يرجع العامل؟ اجلواب املذهب يرجع ابألجرة ألن العقد
 ل من املساقاة.إىل األجرة فيأخذها من الذي ساقاه والصحيح كما سبق أنه يمْضَربم له سهم املث
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القارئ: فإن كانت الثمرة ابقية أخذها رهبا وإن كانت اتلفة ضمنها ملن شاء منهما فإن ضمنها 
ألنه مل حيصل يف يده  عامل ضمنه النصفللغاصب ضمنه مجيعها ألنه حال بينه وبينه وإن ضمنها ال

 غريه وحيتمل أن يضمنه اجلميع ألن يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه كالعامل يف القراض.
 الشيخ: معىن )ضمنه النصف( يعين َأَخَذ الثمر كلها فيكون الفائت على العامل هو النصف.

 
 ابب

 املزارعة
 الزرع.القارئ: وهي دفع األرض إىل من يزرعها جبزء من 

وله )دفع األرض إىل من يزرعها جبزء من الزرع( نقول حنتاج إىل زايدة قيد وهو أن يكون الشيخ: ق
 مشاعاً وقيد اثلث أن يكون معلوماً.

القارئ: وجتوز يف األرض البيضاء واليت بني الشجر خلرب ابن عمر رضي هللا عنهما وما ذكران يف 
ه وسلم دفع خيرب معاملة ومل يذكر البذر ويف يب صلى هللا علياملساقاة وأيهما أخرج البذر جاز ألن الن

ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان ويف بعض لفظ احلديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم 
لقول ابن عمر )دفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خنل خيرب وأرضها إليهم على أن يعملوها من 

ها ويزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها( وعن عمر رضي ظ )على أن يعملو أمواهلم( رواه مسلم ويف لف



هللا عنه )أنه كان يدفع األرض على أن من أخرج البذر فله كذا ومن مل خيرجه فله كذا( وظاهر كالم 
أمحد رضي هللا عنه أنه يشرتط كون البذر من رب األرض ألنه عقد يشرتك رب املال والعامل يف منائه 

ب املال كاملساقاة واملضاربة فإن شرطه على العامل أو شرط أن رأس املال من ر  فوجب أن يكون
أيخذ رب األرض مثل بذره ويقتسما ما بقي فسدت املزارعة ومىت فسدت فالزرع لصاحب البذر ألنه 

 من عني ماله ولصاحبه عليه أجرة مثله.
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ض ألنه ال دليل عليه والقياس ال يصح الشيخ: الصحيح أنه ال يشرتط أن يكون البذر من رب األر 
آله وسلم عامل أهل  بل ظاهر الدليل أنه ليس على صاحب األرض ألن النيب صلى هللا عليه وعلى

خبري بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع ومل يذكر أن احلب الذي يزرع يكون عليهم وهذا هو الذي 
كون البذر والغراس من رب األرض وعليه   عليه العمل وهلذا قال صاحب زاد املستقنع وال يشرتط

املثل ألن العقد وقع على عمل الناس، وقوله )ولصاحبه عليه أجرة مثله( نقول الصحيح أن له سهم 
 املشاركة فيجب أن يعطى مثل نصيب َمْن شارك.

 
 فصل

من رب القارئ: فإن دفع بذرًا إىل ذي أرض ليزرعه فيها جبزء مل يصح ألن البذر ال من العامل وال 
األرض فإن قال أان أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها من مائك جبزء مل يصح ألن املزارعة 

على األرض فيجب أن يكون العمل فيها من غري صاحبها وعنه أنه يصح اختارها أبو بكر معاملة 
ا ثالثة من ألنه ملا جاز أن يكون عوض العمل جزءًا مشاعا جاز أن يكون عوض املاء كذلك وإن كانو 

 أحدهم األرض ومن آخر العمل ومن آخر البذر والزرع بينهم فهي فاسدة ملا ذكران يف أول الفصل.
 

 لفص
القارئ: فإن قال أجرتك هذه األرض بثلث اخلارج منها فقال أمحد رضي هللا عنه يصح واختلف 

طاب هذه مزارعة أصحابه فقال أكثرهم هي إجارة صحيحة يشرتط فيها شروط اإلجارة وقال أبو اخل
من  بلفظ اإلجارة فيشرتط فيها شروط املزارعة وحكمها حكمها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )



كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه وال يكريها بثلث وال بربع وال بطعام مسمى( رواه أبو داود 
 رض أخرى.وألن هذا جمهول فلم جيز أن يكون عوضاً يف اإلجارة كثلث مناء أ
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الشيخ: لو قال آجرتك هذه األرض مبائة صاع فإنه يصح ألن املائة صاع خارجة عن الزرع الذي 
ال يصح ألن هذا شرط زرعه يف األرض، ولو قال آجرتك هذه األرض مبائة صاع مما خيرج منها فإنه 
ها ففيها قوالن يف مذهب معلوم يف املزارعة فال يصح، ولو قال آجرتك هذه األرض بثلث ما خيرج من

اإلمام أمحد قول أنه يصح وهو نص اإلمام أمحد رمحه هللا والقول الثاين أنه ال يصح، ولكن نقول 
 قياس صحيح. األصل يف املعامالت احلل إال ما قام الدليل على حترُيه بنص أو

 
 فصل

يلزم العامل ورب األرض  القارئ: وحكم املزارعة حكم املساقاة فيما ذكرانه من اجلواز واللزوم وما
وغري ذلك من أحكامها ألهنا معاملة على األرض ببعض منائها وإن كانت األرض ذات شجر فقال 

رعتك األرض ساقيتك على األرض والشجر ابلنصف أو قال ساقيتك على الشجر ابلنصف وزا
 ابلثلث جاز ألهنما عقدان جيوز إفرادمها فجاز مجعهما كعينني.

 
 فصل

 سقط من احلب شيء مث نبت يف عام آخر أو سقط من حب املستأجر مث نبت يف عام القارئ: ومىت
آخر فهو لصاحب األرض ألن صاحب احلب أسقط حقه منه حبكم العرف بدليل أن لكل أحد 

 النوى فنبت شجراً.التقاطه فسقط كما لو سقط 
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أن يتناثر منه حب فإذا نبت هذا  الشيخ: ما ذكره املؤلف صحيح وذلك أن الزرع عند احلصاد ال بد
ع هذا احلب أحد بعد احلب فهو لصحاب األرض ألن هذا هو العرف والدليل على هذا أنه لو تتب

احلصاد فإنه له كما جرى به العرف لكن لو أصيب هذا الزرع بربد فحصده حصدًا ونبت احلب 



زرع ملالك احلب؟ اجلواب الثاين الذي أتثر هبذا الرَبَد فهل نقول إنه لصاحب األرض أو نقول إن ال
ألرض مث أرسل هللا عليها ألن هذا شيء خارج عن العادة وصورة املسألة نقول هذا إنسان زرع هذه ا

بـََردًا مث إن الربد كسر هذا الزرع واختلط احلب ابلطني ويف السنة الثانية نبت فهل نقول إنه لصاحب 
وال شك ألن هناك فرقاً بني ما جرت العادة أبنه  األرض أو نقول إنه لصاحب احلب؟ اجلواب الثاين

 به آبفة فإنه الزال ملكه عليه.يسقط وُيلكه من َلَقَطهم وبني هذا الذي تلف على صاح
 السائل: قول املؤلف أمحد رضي هللا عنه ما حكم هذه العبارة رضي هللا عنه؟

بعدهم فيقال رمحهم هللا إال  الشيخ: جرى العادة والعرف أن رضي هللا عنه تقال للصحابة وأما من
ام الشافعي رضي هللا عنه، أهنم يتساهلون ابلنسبة لألئمة فيقولون اإلمام أمحد رضي هللا عنه، اإلم

اإلمام مالك رضي هللا عنه، اإلمام أبوحنيفة رضي هللا عنه، لكن العرف املطرد أن هذا الدعاء رضي 
 مة رمحه هللا.هللا عنه للصحابة فقط، واألحسن أن يقال عن األئ
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 كتاب اإلجارة
ْرهم(  القارئ: وهي بيع املنافع وهي جائزة يف اجلملة لقول هللا تعاىل )قَاَلْت إِّْحَدامهمَا اَي أََبتِّ اْسَتْأجِّ

َأْرَضْعَن َلكمْم فَآتموهمنَّ أمجمورَهمّن( وألن احلاجة إىل املنافع كاحلاجة إىل  اآليتني وقول هللا تعاىل )فَإِّنْ 
 األعيان فلما جاز عقد البيع على األعيان وجب أن جيوز عقد اإلجارة على املنافع.

الشيخ: استدل املؤلف رمحه هللا على جواز اإلجارة ابلنص والقياس فالنص صريح وهو قوله تعاىل 
ْرهم( وقوله )فَإِّْن َأْرَضْعَن َلكمْم فَآتموهمنَّ أم )قَاَلْت إِّحْ  جمورَهمّن( وأما القياس فهو أن يقال َدامهمَا اَي أََبتِّ اْسَتْأجِّ

إن الناس يف حاجة إىل املنافع كما هم يف حاجة إىل األعيان فلما جاز بيع األعيان وجب أن جيوز بيع 
 املنافع.

ه لفظ موضوع هلا ويف لفظ البيع وجهان أحدمها تنعقد به القارئ: وتنعقد بلفظ اإلجارة والكرى ألن
 قد به ألهنا ختالفه يف االسم واحلكم فلم تنعقد بلفظه كالنكاح.ألهنا صنف منه والثاين ال تنع

الشيخ: الظاهر أهنا تصح بلفظ البيع إذا أضيف إىل املنافع أبن يقول بعت عليك منافع هذا البيت 
 ل إهنا إجارة صحيحة ألن هذا هو الذي يدل عليه هذا العقد.ملدة سنة فال مانع يف أن نقو 

 
 فصل



 الظئر للرضاع والراعي لرعاية الغنم لآليتني.القارئ: وجتوز إجارة 
ْرهم( هذا يف راعي الغنم وقوله تعاىل  الشيخ: قوله )اآليتني( مها قوله تعاىل )قَاَلْت إِّْحَدامهمَا اَي أََبتِّ اْسَتْأجِّ

تأجر امرأة َلكمْم فَآتموهمنَّ أمجمورَهمّن( هذا يف الظئر أي املرضعة، واملعىن أنه جيوز أن نس )فَإِّْن َأْرَضْعنَ 
عم لَهم أمْخَرى(  ترضع هذا الطفل ألن هللا نص على اجلواز فقال هللا تبارك وتعاىل )َوإِّْن تـََعاَسْرمتمْ َفَسرتمْضِّ

 تعاىل سوف جيعل له من يرضعه من وسبحان هللا إن تعاسر الزوج والزوجة يف إرضاع الطفل فإن هللا
عم  َلهم أمْخَرى( ويف هذا بشارة ملن عنده طفل وتعاسر مع  غري أمه وهلذا أكد هذا احلكم فقال )َفَسرتمْضِّ

أمه أن هللا سيجعل له فرجاً وسرتضع له امرأة أخرى ويف عصران احلاضر واحلمد هلل هناك فرج آخر 
 وهو احلليب الصناعي.
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ر القارئ: واستئجار الدليل ليدل على الطريق ألنه ثبت )أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بك
استأجرا رجال رجل من بين الديل هادايً خريتا واخلريت املاهر ابهلداية وهو على دين كفار قريش 

حة ليال ثالث وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال فأاتمها براحلتيهما صبي
 فارحتال( رواه أمحد والبخاري.

وائتمانه وفيها أيضاً األخذ بقوله ألن هذا الرجل  الشيخ: يف هذه القصة جواز استئجار غري املسلم
مشرك ويدهلما يف أخطر طريق ابلنسبة هلما وهو طريق اهلجرة ألن قريشاً تطلب النيب صلى هللا عليه 

ملن أتى هبما مائتني من اإلبل فيستفاد منه أنه جيوز أن يستأجر وعلى آله وسلم وأبو بكر حىت جعلت 
ائه وهو أحد األدلة اليت استدل هبا من يرى أنه يقبل قول الطبيب يف أن ال اإلنسان طبيباً كافرًا لدو 

يصوم اإلنسان وأن ال يصلي قائماً وأن ال يركع وأن ال يسجد إذا كان الطبيب ثقة ولو كان كافراً 
 لراجح والعمل عليه اآلن.وهو القول ا

اء عينها دائماً قياساً على املنصوص القارئ: وإجارة كل عني ُيكن استيفاء املنفعة املباحة منها مع بق
عليه وجتوز إجارة النقود للتحلي والوزن واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب والغنم لتدوس الزرع 

 غري هذه األعيان فجاز فيها كالبيع. والطني ألهنا منفعة مباحة جيوز أخذ العوض عنها يف
؟ اجلواب نعم يمتحلَّى هبا وهو معروف عندهم الشيخ: قوله )إجارة النقود للتحلي( هل يتحلى ابلنقود

يف السابق وأدركنا شيئاً من ذلك فتنظم الداننري يف قالدة وحتلى هبا املرأة وقوله )والوزن( هل يوزن 
نا هذا أيضاً يقول لك مثالً وزن الرايل بكذا وكذا، قوله ابلنقود؟ اجلواب نعم يوزن هبا وأدرك



والغنم لتدوس الزرع والطني( الغنم تدوس الزرع وذلك أبن  )واستئجار شجر ليجفف عليها الثوب
ينشر الزرع ومتشي عليه حىت يتميز احلب من العصر وقوله )والطني( املقصود به احلرث وذلك أبن 

 متشي عليه حىت تلينه أبظالفها.
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ال ماء هلا يكفي  القارئ: وال جيوز عقدها على ماال نفع فيه مثل أن يستأجر للزرع سبخة ال تنبت أو
طر يف موضع يكتفي به جاز وإن كانت فإن كان هلا ماء معتاد كماء العيون واألهنار واملد ابلبصرة وامل

األرض على هنر تسقى بزايدته كالنيل والفرات وتسقيها الزايدة املعتادة جازت إجارهتا ألن الغالب 
درة فاستأجرها بعد الزايدة صح ألهنا وجودها فهي كاملطر لغريها وإن كان ال يسقيها إال زايدة ان

يعلم وجودها فهي كبيع الطري يف اهلواء وإن استأجرها ومل معلومة وإن استأجرها قبلها مل يصح ألنه ال 
يذكرها للزارعة وكانت تصلح لغريها صح وإن مل تصلح لغريها مل يصح ألن نفعها معدوم وإن غرقت 

كاحلنطة وللماء مغيض ُيكن فتحه فينحسر املاء وُيكن   األرض فاكرتاها لزرع ماال ينبت يف املاء
تحه كما ُيكن سكىن الدار بفتحها وإن علم أنه ينحسر عادة صح زرعها صح ألنه ُيكن زرعها بف

ألنه يمعلم ابلعادة إمكان االنتفاع فإن مل يمعلم هل ينحسر أو ال مل يصح ملا ذكران وإن اكرتى أرضاً 
 دة مل يصح ألنه غري منتفع هبا عادة فإن كانت خبالف ذلك صح.على هنر تغرق بزايدته املعتا

ره املؤلف هنا مهم فيشرتط أن يعقد اإلجارة على شيء ُيكن أن ينتفع به الشيخ: الشرط الذي ذك
فإن مل ُيكن مل تصح ألن ذلك من إضاعة املال وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن إضاعته، 

أراضي ال ُيكن أن أيتيها النهر واملطر فيها قليل فكيف يستأجرها وضرب املؤلف هلذا أمثله مثل 
تأجرها وأطلق وهي تصلح للزرع وغريه فهذا ال أبس به واألمثلة اليت ذكرها املؤلف للزرع؟ أما لو أس

 وهي واضحة.
 

 فصل
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إجارة داره ملن يتخذها  القارئ: وال جيوز عقد اإلجارة على املنافع احملرمة كالغناء والنياحة والزمر وال 
لم جتز اإلجارة لفعله كإجارة األمة للزان وال كنسية أو بيت انر أو يبيع فيها اخلمر وحنوه ألنه حمرم ف

جيوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحاً أو شيئاً حمرماً لذلك وال جيوز استئجاره ليحمل مخرا 
اين أكره أكل كرائه ولكن يمقضى له ابلكراء وإذا  ليشرهبا لذلك وعنه فيمن محل خنزيرًا أو ميتة لنصر 

هذا حممول على أنه استأجره لرييقها أما للشرب فمحظور ال حيل كان ملسلم فهو أشد قال القاضي 
 أخذ األجرة عليه.
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الشيخ: هذا الفصل مهم جداً وهو أن مجيع املنافع احملرمة ال جيوز أخذ األجرة عليها فمثالً يف الغناء 
اء ليس كله حراماً لكن املقصود هنا الغناء لو استأجر رجاًل يغين له غناء حراماً مل جيز وذلك ألن الغن

احملرم فال جيوز لقول هللا تعاىل )َوال تـََعاَونموا َعَلى اأْلِّمثِّ َواْلعمْدَوان( وهذا وقوع يف التعاون على األمث 
إن العقد عليه ال يصح، قوله )والنياحة( وذلك أبن والعدوان فال يصح ألن كل ما هنى هللا عنه بعينه ف

اء ينحن على ميته فهذا ال جيوز ألن النياحة ملعون فاعلها فإذا استأجر نساًء تنوح على يستأجر نس
ميته فقد استأجرهن على عمل حمرم، قوله )الزمر( يعين الزمر ابملزمار كاملوسيقى وشبهها فهذا أيضاً 

النصارى  قوله )وال إجارة داره ملن يتخذها كنيسة( وذلك أبن يستأجرهاال جيوز أخذ األجرة عليه، 
ليتخذوها كنيسة يتعبدون هلل تعاىل فيها فهذا حرام أيضاً، ولو استأجر دكاانً ليكون بقالة ومن مواد 
البقالة الدخان فهل جيوز أو ال؟ اجلواب إن شرط عليه أن ال يدخل فيه الدخان جاز وإال فال ألن 

قوله )أو بيت انر( وذلك أبن  د مجع يف صفقة واحدة بني ما جيوز التأجري عليه وماال جيوز،هذا العق
جيعلها بيت انر للمجوس يتعبدون هلل فيها، قوله )أو يبيع فيها اخلمر وحنوه ألنه حمرم فلم جتز اإلجارة 

سلم )هنى عن مهر البغي( لفعله كإجارة األمة للزان( إجارة اإلماء للزان حرام ألن النيب صلى هللا عليه و 
قام عليه احلد أو ال؟ اجلواب قال بعض أهل العلم أنه ال يقام عليه لكن لو استأجرها للزان وزىن هبا أي

احلد ألن هذه شبهة وقال آخرون بل يقام عليه احلد ألن تركه يؤدي إىل أن يستأجر النساء ليزين هبن 
استئجاره ليحمل مخرًا ليشرتهبا لذلك( أي هلذه العلة، مث يقول إن احلد ال يقام عليه، قوله )وال جيوز 

)وعنه فيمن محل خنزيراً أو ميتة لنصراين أكره أكل كرائه ولكن يقضى له ابلكراء( اإلمام أمحد قوله 
 رمحه هللا إذا قال أكره فهو للتحرمي ألنه من ورعه ال يطلق التحرمي إال فيما ثبت

(5/197) 



 

نه يتورع فيقول أكره وعلى هذا فهو يرى حترمي أكل الكراء ملن محل خنزيرًا أو حترُيه وأما ما مل يثبت فإ
ال يؤخذ من النصراين شيء؟ اجلواب ال ميتة لنصراين فريى اإلمام أن أكله حرام، ولكن هل يرى أن 

بل يرى أنه يطالب ابلكراء ألننا لو قلنا هلذا الرجل الكراء عليك حرام يكون النصراين قد كسب 
ني العِّوضِّ واملمعوَّضِّ ألن متاعه محل إليه واألجرة أسقطناها عنه وعلى هذا فنوجه هذه الرواية ومجع ب

خذ الكراء من هذا النصراين ولكن ال أيكله بل يتصدق به وهذا التوجيه متمشي على القواعد  أبن أيم
النصراين أبن يلعب  الشريعة ألن تركه للنصراين يكون مجعاً له بني العوض واملمعوَّض مث فيه سخرية من

على ذقون املسلمني فنأخذ منه األجرة ونقول للرجل الذي محل اخلنزير وامليتة هذا ال يطيب لك ألنه 
وعليك أن تتصدق به وكذلك أيضاً نقول مثل هذا يف الراب إنسان مثاًل أعطى عوض منفعة حمرمة 

ل نقول ال أتخذ من البنك شيئاً؟ البنك مائة ألف على أن يعطيه يف كل مائة عشرة رايالت مث اتب فه
ذت بكسب حمرم بل تصدَّْق هبا، مث هل تقبل  اجلواب ال، بل نقول خذ منه لكن ال حتل لك ألهنا أمخِّ

من الراب؟ اجلواب نقول نعم تقبل للتخلص منه فتقبل منه التوبة ال الصدقة ألنه مل ُيلكه حىت  الصدقة
متمشية متاماً على القواعد الشرعية وعليه فنقول لو  يتصدق به واملهم أن الرواية عن اإلمام أمحد

محه هللا هذا محل مخرًا لشخص فإنه ال جيوز لكن يقضى له ابألجرة ويتصدق هبا، وأما محل القاضي ر 
على أنه استأجره لرييقها فهذا لو فمرَِّض أي أنه استأجره لرييقها فإن اإلجارة صحيحة واألجرة حالل 

ا ال لشرهبا لكن هذا احلمل من القاضي عفا هللا عنه بعيد جدًا من مراد ألن هذا استئجار إلتالفه
 اإلمام أمحد رمحه هللا.

(5/198) 

 

القارئ: وإن استأجر حجاماً ليحجمه جاز )ألن النيب صلى هللا عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه 
و كان حراماً ما أعطاه س ولأجره صاعني من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه( متفق عليه قال ابن عبا

أجره ويكره للحر أكل أجره لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )كسب احلجام خبيث وقال أطعمه 
 عبدك أو خادمك( وقال القاضي ال تصح إجارته هلذا احلديث.

الشيخ: احلجامة ال شك أهنا دواء والذي يعتادها ال ُيكن أن يصرب عنها والذي مل يعتدها ُيكن أن 
وهنا وعلى كل حال نقول احلجام هل له أن أيخذ األجرة أو ال، وهل استئجاره للحجامة  بديصرب

جائز أو ال؟ اجلواب احتجم النيب صلى هللا عليه وسلم وأعطى احلجام أجره وال ُيكن أن النيب صلى 



رضي  وصدقهللا عليه وسلم يعقد مع احلجام شيئاً حراماً وهلذا قال ابن عباس لو كان حراماً مل يعطه 
هللا عنه ولكن كيف جنمع بني هذا احلديث الصحيح املتفق عليه وبني قول النيب صلى هللا عليه وسلم 
)كسب احلجام خبيث( نقول مجع بينهما بعض العلماء وقال إنه هنا جهتني جهة للمحجوم فهذا ال 

اجلهة األخرى لم و يكره وال حيرم عليه أن يعطي احلجام أجره وذلك لفعل النيب صلى هللا عليه وس
جهة احلاجم فإنه يقال له تـَنَـزَّه عنها ألن أخذ األجرة عليها دانءة ولذلك أكثر ما يكون احلجامون من 

األرقاء وأشبهاهم فينبغي أن يرتفع اإلنسان عنها فيكون املراد ابخلبث يف قوله )كسب احلجام 
ء كما قال هللا تعاىل )َوال لرديخبيث( ليس اخلبث الشرعي لكنه اخلبث العريف أو اخلبث مبعىن ا

تـََيمَّمموا اخْلَبِّيَث مِّْنهم تـمْنفِّقموَن( وهذا مجع حسن، وهو أحسن مما لو مجع اإلنسان بينهما فقال كسب 
احلجام إذا تعينت عليه احلجامة خبيث ألنه إذا تعينت عليه احلجامة جيب عليه إنقاذ املريض فأحياانً 

حىت يسقطوا صرعى وحينئذ يتعني على العارف ابحلجامة أن لدم الذين اعتادوا احلجامة يغشاهم ا
 حيجمهم فإذا أخذ األجرة على هذا فهو خبيث خبث حترمي ألنه جيب عليه إنقاذه.

(5/199) 

 

السائل: ملاذا ال يكون عمل احلجام مثل الطبيب ألن الطبيب يداوي الناس وأيخذ األجرة فكذلك 
 احلجام؟

ه خبيث عرفاً ودانءة وليس استخراج دم، مث هو كما قلنا أن الشيخ: ألن عمل احلجام عوض عن
 خبيث شرعاً وحينئذ ال نقول إنه مكروه.

 السائل: هل التربع ابلدم يكون مثل احلجامة؟
الشيخ: ال، التربع ابلدم من اإلحسان إىل الغري فإذا وجدان مريضاً حمتاجاً إىل دم ووجدان شخصاً آخر 

أخذ الدم من هذا وإعطاءه املريض ال الدماء ختتلف وقال األطباء إن  يوافق دمه دم هذا املريض ألن
 يضر ابلصحيح شيئاً فإنه ال شك أن هذا من اإلحسان أن يتربع اإلنسان ألخيه.

السائل: ما هو الفرق بني من أجر حماًل لشخص وفعل فيه حمرم أو ابع فيه حمرم وبني من أجره بيتاً 
 للسكن ففعل فيه حمرم؟

من آخر داره ليجعلها كنيسة فهذا حرام ألن املنفعة  فرق بينهما نقول إذا استأجر شخصالشيخ: ال
اليت استأجر من أجلها البيت منفعة حمرمة وإذا استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل فيه حمرم فهذا 

 أصل العقد فيه حالل.



 السائل: وإن أجره له على أنه دكان وابع فيه الدخان فما هو احلكم؟
أصحاب البقاالت البد أن يكون عندهم دخان فحينئذ يشرتط خ: إذا علمنا ابلعرف املطرد أن الشي

 عليه أال يبيع الدخان يف الدكان.
 فصل

القارئ: وال جتوز إجارة الفحل للضراب ملا روى ابن عمر رضي هللا عنه )أن النيب صلى هللا عليه 
وهو حمرم  منه املاء الذي خيلق منه الولد وسلم هنى عن عسب الفحل( أخرجه البخاري وألن املقصود

 ال قيمة له فلم جيز أخذه عوضه كالدم.

(5/200) 

 

َراب ثبت النهي عنها ملا فيها من قطع املروءة بني الناس وألن هذا اجلمل  الشيخ: إجارة الفحل للضِّّ
َراب فلي َراب أو ال يتضرر فإن تضرر ابلضِّّ َراب وإن كان ال منعه أصاًل من الضِّّ إما أن يتضرر ابلضِّّ

َراب أو احلمار النـَّْزَو أليّنِّ إذا  يتضرر فال ُينعه، لكن بعض الناس يقول أان ال أريد أن أعوَِّد اجلمل الضِّّ
َعوَّْدتمهم ذلك صار صعب الشكيمة مىت رأى أنثى ذهب يركض إليها وترك صحابه فيقول أان ال أدعه 

متنع ولك املنع وال أحد يقول البد أن تبذل عسب ا ال جيوز وإما أن يضََّرب إال بفلوس، نقول هذ
 الفحل وإما أن ال متنع ولكن بدون عوض.

القارئ: وال جيوز إجارة النقود ليجمل هبا الدكان ألهنا مل ختلق لذلك وال تراد له فبذل العوض فيه من 
ى سرير به أو ثوب ليوضع علالسفه وأخذه من أكل املال ابلباطل وكذلك استئجار الشمع للتجمل 

 امليت ال جيوز ذلك.
الشيخ: كل هذه ال جتوز ألهنا ال داعي هلا وال مصلحة فيها لإلنسان فمثاًل استأجر النقود واملقصود 

مِّّل هبا دكانه فيصفها مثاًل على سقف  ابلنقود الدراهم والداننري فهو استأجر النقود من أجل أن جيم
ل هبا الدكان فهذا ال جيوز كما علل املؤلف رمحه هللا ا الرجل غين فيمجمِّّ الباب حىت يقول الناس إن هذ

أبهنا )مل ختلق لذلك( يعين أهنا مل تمصنع هلذا وإمنا صنعت للتداول والوصول هبا إىل احلاجات من بيع 
 أو إجارة وقال املؤلف أيضاً )وال تراد له فبذل العوض فيه من السفه وأخذه من أكل املال ابلباطل(

لك استئجار الشمع للتجمل به( نقول استئجار الشمع مشكل ألنه ال ُيكن أن مث قال املؤلف )كذ
ينتفع به إال بعد تلفه ألن الشمع يذوب ويضمحل لكن لو فمرَِّض أنه استأجر مشعاً يصفها مثاًل على 

شيء ال الدكان حىت يقول الناس إن هذا الدكان دكان واسع فيه الشموع وما إىل ذلك، فنقول كل 



 هو للفخر واخليالء فإنه ال جيوز استأجره.يراد وإمنا 
 

 فصل

(5/201) 

 

القارئ: وال جيوز عقد اإلجارة على ما تذهب أجزاءه ابالنتفاع به كاملطعوم واملشروب والشمع 
فع فال جتوز الستيفاء عني كما ليسرجه والشجر أيخذ مثرته والبهيمة حيلبها ألن اإلجارة عقد على املنا

نفقه إال يف الظئر جتوز للرضاع ألن الضرورة تدعو إليه لبقاء اآلدمي وال يقوم لو استأجر دينارًا لي
 غريها مقامها.

الشيخ: ال جيوز استئجار شيء ال ُيكن االنتفاع به إال إبتالفه مثل الشمع فإذا استأجر مشعاً ألجل أن 
ايالت وما ذاب لو أنه اشرتى الشمع وقال اشرتي احلبة مثالً بعشرة ر يوقده فهذا ال جيوز وحىت 

ابإلحراق فهو بقسطه من الثمن فقال الفقهاء إن هذا حرام أيضاً ألنه ال يدرى ما الذي يبقى 
فالشمعة الطويلة مثاًل إذا اشرتاها وقال إين اشرتيها منك بعشرة رايالت على أن ما بقي منها أرده 

ى هذا فال طريق إال أن ثمن فهذا ال جيوز ملا فيه من اجلهالة فيما يبقى وعلعليك بقسطه من ال
يشرتي الشمع شراء اباتً وما بقي فهو له وما تلف فهو عليه، لكن بعض العلماء يقول إنه ال أبس أبن 

 يستأجر الشمعة ليشعلها ألن ما حيصل من اإلضاءة مبنزلة املنفعة فإذا استأجر هذه احلبة مثالً بعشرة
أنه ال جيوز استئجار البهيمة ليحلبها ألن املستأجر رايالت ليشعلها فال أبس، مث ذكر املؤلف رمحه هللا 

اآلن هو اللنب وال ُيكن استيفاؤه إال إبتالفه ولكن هذا القول ضعيف جدًا، أوالً: أنه ال دليل على 
 املنع واألصل يف املعامالت اإلابحة.

ذه األعيان اليت عني خيلفها عني أخرى فإذا حلب جاء بدهلا حليباً فه اثنياً: أن هذه العني وهي اللنب
 ختمَْلفم وأييت بدهلا شيء آخر تعترب كاملنافع.

(5/202) 

 

ع الطفل فقال هللا تعاىل )فَإِّْن َأْرَضْعَن َلكمْم فَآتموهمنَّ  اثلثاً: أن هللا عز وجل أجاز أن تستأجر املرأة لرتمْضِّ
حرمة اآلدمي أعظم ولو منعنا  ولنب الشاة لكن الفقهاء قالوا ألن أمجمورَهمنَّ( وأيُّ فرق بني لنب املرأة



استئجار املرأة _ وتسمى الظئر وهي املرضع _ لو منعاه لتلفت بذلك نفس آدمي وهذا ليس كتلف 
البهيمة، والعجب أن بعض الفقهاء قال إن املعقود عليه يف الظئر هو محلها للطفل ووضعه على 

لكن، يقال هلم لو جاءت عجوز قد  منافع وليس املعقود عليه هو اللنب فخذيها وإلقامه الثدي وهذه
غار لبنها وقالت أان سأعمل هلذا الصيب هذا العمل فأضعه على فخذي وألقمه الثدي الذي لن جيد 

فيه شيئاً وأعطوين أجرًا على ذلك فهل ستعطى األجرة كالظئر أو ال؟ اجلواب أننا ال نعطيها وال شك 
ل إمنا هي أعمال للوصول إىل استيفاء املنفعة والكل ليه يف الظئر هو اللنب وهذه األعماألن املعقود ع

يعرف أن املقصود هو اللنب فنقول إذا جاز االستئجار يف الظئر وهي املرضعة مع أن لبنها يشربه 
الطفل فكذلك استئجار احليوان ألخذ لبنه وال فرق وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ 

عندان أن األعيان اليت خَيلمف بعضها بعضاً جيوز عقد اإلجارة الم ابن تيمية رمحه هللا والقاعدة اإلس
عليها، وهنا مسألة وهي استئجار النخل لثمره مثل أن يستأجر شخص هذا احلائط كل سنة بعشرة 

ف آالف والثمر له أي للمستأجر وصاحب النخل ليس له إال عشرة آالف فهل جيوز أو ال؟ املؤل
ن هذا يشبه االستئجار على الرضاعة، وألن فيه راحة لصاحب يقول ال جيوز والصحيح أنه جائز أل

البستان وللمستأجر ألن املساقاة على هذا النخل يكون فيها إشكال يف التصرف ويف ضماهنا وعند 
عام القسمة وأما التأجري فليس فيه أي شيء فيقول املستأجر لصاحب البستان استأجرته منك كل 

يل مثره، وهذه املسألة فيها خالف فاملذهب أنه ال جيوز ألنه بعشرة آالف فأعطيك عشرة آالف و 
 يؤدي إىل بيع الثمرة قبل بدو صالحه والصحيح أنه جائز وقد فعله أمري املؤمنني عمر

(5/203) 

 

رضي هللا عنه _ يف تضمني حديقة أسيد بن احلضري رضي هللا عنه حيث كان له غرماء فضمَّنه _ أي 
 ع كل سنة كذا وكذا والثمرة له.ضمَّن احلديقة شخصاً يدف

 
 فصل

: وال جتوز إجارة ما يسرع فساده كالرايحني ألنه ال ُيكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها دائما القارئ
 فجرت جمرى املطعوم فإن كانت مما تبقى عينه دائماً كالعنرب جازت إجارته للشم ملا تقدم.

جرة أو ألة استأجر إنسان عنربًا وجعله مثاًل يف احلالشيخ: ذكر املؤلف هنا منفعة مقصودة وصورة املس
 يف جملس الرجال من أجل رائحته فال أبس به ألنه ال يتلف شيء من أجزائه.



 
 فصل

القارئ: وما خيتص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم املسلمون كاحلج وتعليم القرآن ففيه روايتان 
 كتاب هللا عليه وسلم )إن أحق ما أخذمت عليه أجراً إحدامها جيوز االستئجار عليه لقول النيب صلى 

هللا( رواه البخاري وأابح أخذ اجلعل عليه وألنه فعل مباح فجاز أخذ األجرة عليه كتعليم الفقه 
والثانية ال جيوز لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعثمان بن أيب العاص )واختذ مؤذانً ال أيخذ على 

العوض عليه كالصالة فأما وألنه ال يقع إال قربة لفاعله فلم جيز أخذ أذانه أجرا( رواه أبو داود 
االستئجار لتعليم الفقه والشعر املباح فيجوز ألن فاعله ال خيتص أن يكون من أهل القربة فجاز كبناء 

 املساجد ويف إجارة املصحف وجهان بناًء على بيعه.

(5/204) 

 

إال قربة ويشرتط أن يكون فاعلها مسلماً هل يصح أخذ الشيخ: هذا فصل مهم فاألشياء اليت ال تقع 
ري متعد فال، فلو قال شخص األجرة عليها أو ال؟ اجلواب إذا كان نفعها متعد فال أبس وإن كان غ

آلخر استأجرين ألصلِّّ لك فهنا ال يصح ألن الصالة ال تكون للغري، وأما إذا كان نفعاً متعدايً كتعليم 
ي ذلك روايتان عن أمحد رمحه هللا رواية أنه ال أبس به واستدلوا بقول النيب القرآن واآلذان واحلج فف

خذمت عليه أجراً كتاب هللا( وألن هذا املستأجر عمل صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )إن أحق ما أ
جيوز عماًل حيتاج إىل األجرة عليه، وأما إذا أردتم أن أستأجر رجاًل يقرأ القرآن ويكون ثوابه يل فإنه ال 

ألن قراءة القرآن ال تقع إال قربة وهبذا نعرف ضاللة هؤالء القوم الذين يستأجرون القراء أايم موت 
أن يقرؤوا فإن هذا حمرم من وجهني الوجه األول أهنم أغروا هذا القارئ أن يقرأ القريب من أجل 

ه ثواب مل ينتفع امليت بعوض والوجه الثاين إضاعة املال ألن هذا القارئ ال ثواب له وإذا مل يكن ل
بذلك فامليت ال ينتفع ابلفلوس وإمنا ينتفع ابلثواب وهذا القارئ ليس له ثواب فيكون ذلك من ابب 

إضاعة املال، ولكن لو أتينا إىل شخص وقلنا أقرأ على هذا اللديغ فقال ال أقرأ إال بكذا فهل جيوز 
الصحابة رضي هللا عنهم وأقره النيب صلى هذا أو ال؟ اجلواب جيوز ألن نفعه متعد وهذا قد وقع من 

كانوا خبالء قالوا   هللا عليه وعلى آله وسلم حني بعث بعثاً فنزلوا على قوم فاستضافوهم ولكن القوم
ارجعوا وراءكم ما عندان لكم ضيافة فتنحوا انحية وسلط هللا على سيدهم عقرابً فلدغته وكانت 

الوا اسألوا هؤالء القوم لعل فيهم قارائً يقرأ فجاءوا إىل شديدة فجعل الرجل يتقلب كأنه يف مقالة فق



نعم فينا راٍق لكن ال يقرأ إال بكذا وكذا الصحابة فقالوا هل فيكم من راق فإن سيدان قد لمدَِّغ قالوا 
من الغنم فقالوا نعطيكم ما شئتم فذهبوا وجعل أحدهم يقرأ على هذا اللديغ بسورة الفاحتة حىت قام  

َط   من عقال، فاألمر بيدكأمنا َنشِّ

(5/205) 

 

عاً ممَتَصدِّعاً مِّْن  َزْلَنا َهَذا اْلقمْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتهم َخاشِّ هللا عز وجل وهللا سبحانه وتعاىل يقول )َلْو أَنـْ
َط من عقال وأعطوهم اجلمعل، فهؤالء قالوا ما نقرأ إال جبمعل ألن َخْشَيةِّ اَّللَِّّ( فقام الرج هذا ل كأمنا َنشِّ

عمل متعد، لكن أشكل األمر على الصحابة رضي هللا عنهم أن أيكلوا منها وكأهنم حترجوا حىت قدموا 
على النيب صلى هللا عليه وعلى أله وسلم وأخربوه فقال )كلوا _أو قال_ خذوا واضربوا يل معكم 

فوس الصحابة وال شك سهم( وَطَلبمهم صلى هللا عليه وسلم أن يمْضَرب له بسهم لزايدة الطمأنينة يف نب
 أن الفعل يزيد اإلنسان طمأنينة أكثر فقال )خذوا واضربوا يل بسهم(.

(5/206) 

 

فهذا الفصل فيما يصح األجرة عليه من أعمال القمرب ضابطه أن ما خيتص ابلفاعل ال جيوز أخذ 
هذا ال ة درمهاً، فالعوض عنه كما لو استأجر شخصاً يصلي فقال صلِّّ عين وسأعطيك على كل ركع

جيوز وال إشكال فيه ألنَّ نفعه ال يتعدى بل هو قاصر على من فعله فهذا الذي استأجره لن يستفيد 
من عمله شيئا فالصيام أو احلج ال تدفع األجرة فيه أما ما كان متعدايً كتعليم القرآن فإن تعليم 

ريكم من تعلم القرآن آله وسلم )خالقرآن ال شك أنه من القمربِّ قال النيب صلى هللا عليه وعلى 
وعلمه( لكن إذا استأجر شخصاً يعلمه القرآن ففيه خالف والصحيح أنه جائز ألن التعليم متعدٍّ ال 
خيتص ابملعلم بل يتعدى إىل املتعلم، أما احلج ففيه روايتان كما قال املؤلف رمحه هللا فمن العلماء من 

د إجارة مع شخص أن حيج لك وهذا إن كان أن تعقد عق قال جيوز االستئجار للحج مبعىن أنه جيوز
فريضة فإنه البد من شروط وهو أن يكون هذا املستأجر عاجزًا عجزًا ال يرجى زواله وإن كان انفلة 
فهو ال يشرتط أن يكون عاجزاً لكن قد اختلف العلماء رمحهم هللا يف جواز االستنابة يف نفل احلج 

ج قول قوي ألننا نقول هلذا الذي يريد أن يقيم غريه حيج عنه ة يف نفل احلوالقول أبنه ال جيوز االستناب
نفاًل نقول إن كنت قادراً فحج وإال فال حتج ألن هذه عبادة، لكن يف وقتنا احلاضر ابلنسبة للحج ال 



جيد شخص أحدًا حيج عنه إال أبجرة فتجد مثالً يكون بينهما عقد فيقول استأجرتم فالانً حيج عين 
 ن أيب أو أمي أو ما أشبه ذلك.ضة أو حيج عالفري

(5/207) 

 

وخالصة البحث أن ما كان نفعه متعدايً جاز أخذ األجرة عليه وما مل يكن فإنه ال جيوز أن تؤخذ 
رجع تكافئه أو تقول َمْن حيج عين األجرة عليه لكن جيوز املكافئة فتقول مثاًل اي فالن حج عين مث إذا 

ه هللا )ويف إجارة املصحف وجهان بناًء على بيعه( نقول هل بيع بكذا فتكون َجَعالًة، وأما قوله رمح
املصحف جائٌز أو ال؟ اجلواب: املذهب أن بيعه حرام وأن من استغىن عنه وجب عليه بذله لغريه وال 

ل املسلمون يتبايعون املصاحف وما يروى عن عبد يصح البيع أيضاً لكن هذا القول ضعيف فما زا
األيدي تقطع يف بيعه( أي املصحف فهذا حممول على ما إذا وجبت إعارته هللا بن عمر )وددت أن 

فإنه إذا وجبت إعارته فإنه ال جيوز بيعه لكن هذا اندر خصوصاً يف عهدان واحلمد هلل اآلن املصاحف  
يعوا، فالصواب جواز بيع املصحف وصحة العقد على بيعه وكان كثرية وال ُيكن أن نقول للناس ال تب

سبق لورعهم نسمعهم وحنن صغار يقول من يشرتي البطاعة والبطاعة هي اجللد الذي  الناس فيما
يكون على املصحف، واملسألة ليست من ابب اخلداع لكنه من ابب الورع ولكن على كل حال 

 قراءة فيه جائز وال أبس به.الصواب أن بيع املصحف وشرائه وأتجريه لل
 

 فصل
جارة املشاع لغري الشريك إال أن يؤجراه معاً ألنه ال ُيكنه تسليم القارئ: قال بعض أصحابنا ال جيوز إ

حصته إىل املستأجر إال مبوافقة الشريك وقال أبو حفص جيوز ألنه يصح بيعه ورهنه فصحت إجارته  
 كاملفرد.

(5/208) 

 

واحد  الشيخ: هذه املسألة وهي إجارة املشاع قد يرتدد فيها اإلنسان فمثاًل هذه عمارة بني رجلني كل
يه ويكون الشريك مالك للمنفعة له نصفه فأجَّر أحدمها نصيبه على صاحبها فهذا جائز ال إشكال ف

أي منفعة العمارة كلها فبالنسبة لنصيبه ُيلك العني واملنفعة وابلنسبة لنصيب شريكه ُيلك املنفعة 



هذا أو ال؟ دون العني هذا ال إشكال فيه لكن إذا أجر أحد الشريكني شخصاً آخر فهل يصح 
مثل هذا السياق أنه جيوز ويـمنَـزَّلم  املؤلف يقول رمحه هللا )قال بعض أصحابنا( وظاهر كالمه يف

املستأجر منزلة املؤجر يف استيفاء املنفعة وهذا أقرب إىل الصواب فإذا قال قائل هل ُيلك الشريك 
إلجارة ليس فيها انتقال ملك الشفعة؟ فاجلواب الشفعة إمنا جتب فيما إذا انتقل ملك العني، وأما ا

  اإلجارة تثبت هبا الشفعة.عني بل ملك منفعة فقط، لكن يف قول آخر يف
 

 فصل
القارئ: وال أبس أن يؤجر نفسه من الذمي نص عليه ألن علياً رضي هللا عنه أجر نفسه يهودايً يسقي 

ته وال يؤجر نفسه خلدمته له كل دلو بتمرة وأخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ينكره وأكل أجر 
يعه إايه ويتخرج اجلواز ألنه عاوضه عن منفعة فجاز  ألنه يتضمن إذالل املسلم للكافر فلم جيز كب

 كإجارته لعمل شيء.

(5/209) 

 

الشيخ: هل جيوز لإلنسان أن يكون أجريًا عند كافر؟ اجلواب نقول أما إذا كان العمل مستقاًل فال 
أشبه ذلك، وعمل الناس اليوم  ليعمل له بيتاً أو يصنع له مصنعاً وما أبس كما لو استأجره الكافر

على هذا فإن كثريًا من الشركات رؤساءها كفار، وأما إذا كان لعمل مباشر هلذا الكافر مبعىن أن 
يكون خادماً له مباشرًا فذكر املؤلف رمحه هللا أنه ال جيوز ألن يف ذلك إذالاًل للمسلم وهذا صحيح 

ك يف يوم من األايم اي فالن هات احلذاء ضعها الل فكيف تكون خادماً للكافر قد يقول لأن فيه إذ
أمامي أو يقول مثالً هات مفتاح السيارة وإذا تباطأ انتهره وهذا فيه إذالل للمسلم فالصواب أن 

 العمل اخلاص ال جيوز للمسلم أن يكون أجريًا فيه لكافر أما العمل العام فال أبس.
 

 فصل
معينة كالدور وموصوفة يف الذمة كبعري للركوب وعقد ئ: واإلجارة على ثالثة أضرب إجارة عني القار 

على عمل يف الذمة كخياطة ثوب ومحل متاع ألن البيع يقع يف عني حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم  
 كقفيز من صربة فكذلك اإلجارة.

ة وعمل يف الذمة، فاملعينة أبن يقول الشيخ: اإلجارة على ثالثة أقسام: املعينة واملوصوفة يف الذم



رتك هذا البيت أو أجرتك هذه السيارة أو أجرتك هذا املتاع فهذا عقد على عني معينة، أج
واملوصوفة كأجرتك بعريًا أو سيارة إىل مكة أو إىل املدينة فهذا جائز فأان مل أعني السيارة ولكن 

 الثوب ومحل متاع فهذه ثالثة أضرب. جعلتها موصوفة يف الذمة، وعلى عمل يف الذمة كخياطة
ارئ: فإن كانت اإلجارة لعني معينة اشرتط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط ابلصفات  الق

 كاحليوان فإن مل تنضبط كالدار واألرض فالبد من رؤيتها كما يشرتط ذلك يف البيع.

(5/210) 

 

ؤية أو صفة قوله )برؤية( وذلك أبن يشاهد الشيخ: إذا كانت اإلجارة لعني معينة اشرتط معرفتها بر 
ينضبط ابلصفة كاحليوان  البيت الذي يستأجره للسكىن أو )بصفة( إن كانت تنضبط ابلصفة والذي

ونقول حنن اآلن بدله كالسيارة وأما الدار واألرض فال ُيكن أن تنضبط فأان لو بقيت أصف شقة من 
ا، مث إن البيوت أيضاً والشقق ختتلف ابختالف الشقق أكثر من ساعة أو ساعتني فإنك ال تتصوره

 بعد رؤيتها فلو قال عندي لك شقة الراحة النفسية وانشراح الصدر ولذلك ال جيوز أتجري البيوت إال
تشتمل على غرفتني وجملس ومطبخ وفيها نوافذ كذا وكذا فأنت اآلن تصورهتا تصورًا إمجالياً فإنه ال 

 وتنظر إليها. يصح عقد اإلجارة عليها حىت تذهب
 القارئ: ويف استئجار عني مل يرها ومل توصف له وجهان بناًء على بيعها.

نه جيوز وللمشرتي خيار الرؤية إذا رآها فإذا قلنا جبواز بيع العني املوصوفة قلنا الشيخ: الوجه األول أ
ة للناس وتوسيع جبواز إجارة العني املوصوفة مث للمستأجر اخليار إذا رأى، وهذا قول جيد وفيه منفع

 عليهم.
ا ال تكرتى إال القارئ: ويشرتط معرفة املنفعة فإن كان هلا عرف كسكىن الدار مل حيتج إىل ذكرها ألهن

لذلك فاستغين عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق يف موضع فيه نقد معروف وإن اكرتى أرضاً احتاج إىل 
 ذكر ما يكرتي له من غراس أو بناء أو زرع.

فإن كان هلا عرف كسكىن الدار( سمكىن الدار معروف فيقول استأجرت الدار ألسكنه الشيخ: قوله )
كن فيه هو وأوالده وما أشبه ذلك لكن لو استأجرها للسكىن ومعروف أن السكن يكون أبن يس

 وجعلها معرض للتجارة فللمؤجر أن ُينعه ويقول له: إن السكىن غري كوهنا معرض للتجارة.

(5/211) 



 

هنا تكرتى لذلك كله وضرره خيتلف فوجب بيانه فإن أجرها للزرع مطلقاً صح وله زرع ما القارئ: أل
له إبطالقه ودخل فيه ما دونه شاء ألنه جيوز أن يستأجرها ألعظم الزرع ضررا فإذا أطلق العقد تناو 

له يف وإن قال لتزرعها ما شئت فهو أوىل ابلصحة لتصرحيه بذلك وإن اكرتاها لزرع معني فله زرعه ومث
الضرر ودونه ألن الزرع إمنا ذكر لتقدير منفعة األرض فلم يتعني كما لو اكرتى للسكىن كان له أن 

ه مل يعني أشبه ما لو ابعه أحد هذين العبدين وإن يسكن غريه وإن قال لتزرعها أو تغرسها مل يصح ألن
 ما كالنوع الواحد.قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح وله ما شاء منهما ألنه جعلهما له فملكه

 
 فصل

القارئ: وإن اكرتى ظهرًا للركوب اشرتط معرفته برؤية أو صفة ألنه يصح بيعه هبما وذكر املهملج 
تلف ومعرفة ما يركب به من سرج أو غريه ألنه خيتلف ابملركوب والقطوف من اخليل ألن سريمها خي

بينهما يسري وقال القاضي يفتقر إىل والراكب وال حيتاج إىل ذكر الذكورية واألنوثية ألن التفاوت 
 معرفته لتفاوهتما.

الشيخ: ذكر املؤلف أنه ال يشرتط ذكر الذكورة واألنوثة فال خيتلف اجلمل والناقة يف ذلك، 
ح أنه خيتلف اختالفاً عظيماً وهلذا ال شك أن قول القاضي هو الصواب وأنه ال بد من ذكر والصحي

متعب والناقة أسهل وأذل منه وهذا إذا استأجره للركوب والسفر الذكورة واألنوثة ألن اجلمل صعب و 
ك أن فإذا استأجر البد أن يقول ذكر أو أنثى أما لو أن اإلنسان أراد أن حيمل عليه شيئاً فال ش

 اجلمل أفضل ألنه أقوى.
القارئ: والبد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره اخلرقي ألن الصفة تكفي يف بيع مثله وقال 

 الشريف ال جيزئ فيه إال الرؤية ألن الصفة ال أتيت عليه.
 الشيخ: الغالب أن هذا يمتسامح فيه ألن الفرق بني الرجال من جهة اجلسم يف الغالب قليل.
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القارئ: والبد من معرفة احملامل واألغطية واألوطئة واملعاليق كالقدر والسطيحة وحنومها إما برؤية أو 
والسقي والطحن اشرتط معرفة الظهر ن اكرتى ظهراً لعمل يف مدة كاحلراثة والدايس صفة أو وزن وإ

ابلتعيني أو ابلصفة ألن العمل خيتلف ابختالفه وإن استأجره على عمل معني كحراثة قدر من األرض 



ودايس زرع معني وطحن قفزان معلومة مل حيتج إىل معرفة الظهر ألنه ال خيتلف وحيتاج يف الطحن إىل 
ب ألنه خيتلف وإن اكرتى حلمل متاع مل حيتج إىل ذكر عرفة احلجر ويف السقي إىل معرفة البئر والدوالم

جنس الظهر لعدم الغرض يف معرفته ويشرتط معرفة املتاع برؤية أو صفة فيذكر جنسه من حديد أو 
ألن البيع يصح قطن أو حنوه ألن ضرره خيتلف وقدره ابلوزن إن كان موزوان أو ابلكيل إن كان مكيال 

 بكال الطريقتني.
أهون يف احلمل احلديد أو القطن؟ اجلواب الواقع أن كل واحد أحسن من الثاين من الشيخ: أيهما 

وجه فمن جهة القطن يكون كبري فيتعب الناقة يف مقابلة اهلواء وال سيما إذا كان متحرك فتتعب جداً 
م، وأما من جهة االتكاء على الظهر فاحلديد ألنه يصطدم ابحلمل وتتكلف وأما احلديد فصغري احلج

 د وأما القطن فيكون منبسطاً على مجيع الظهر فيكون أهون ولذلك البد أن يذكر نوع احملمول.أش
مسألة: كل من أعد نفسه للعمل من َورَّاش أو َغسَّال أو َكنَّاس أو غريهم ال أبس أن َتعقِّد معه بدون 

 ثل وذلك ألنه قد أعد نفسه هلذا العمل.أن حتمَدَِّد األجرة وله أجرة امل
املستأجر يضمن إذا مَحََّل البعري فوق طاقته بل وإذا مَحََّله فوق ما يتعارف الناس عليه وإن   مسألة:

 كان يطيقه فإنه يعترب متعدايً وعليه الضمان بكل حال.
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تاع استغين عن ذكرها وإن القارئ: وإن ذكر وزن املكيل فهو أحصر وإن دخلت الظروف يف وزن امل
يسري وإن اختلفت كثريًا  مل تدخل وكانت معروفة ال ختتلف كثريًا صح من غري تعيينها ألن تفاوهتا

اشرتط معرفتها ابلرؤية أو الصفة لذلك ولو اكرتى ظهرًا ليحمل عليه ما شاء مل يصح ألنه يدخل يف 
 يصح ألنه ال ضابط له.ذلك ما يقتل البهيمة وإن شرط أن حيمل عليها طاقتها مل 

 
 فصل

رعاية الغنم مثاين سنني القارئ: وإن استأجر راعياً مدة صح ألن موسى عليه السالم أجر نفسه ل
ويشرتط معرفة احليوان ألن لكل جنس أتثريًا يف إتعاب الراعي وجيوز أن يكون على معني وعلى 

ألن العمل خيتلف به وإن موصوف يف الذمة فإن كان على موصوف يف الذمة اشرتط ذكر العدد 
 عليه الصفة وإن استأجر استأجر ظئراً اشرتط معرفة الصيب ابلتعيني ألن الرضاع خيتلف به وال أتيت

رجاًل ليحفر له بئرًا أو هنراً اشرتط معرفة األرض ألن الغرض خيتلف ابختالفها ومعرفة الطول والعرض 



ء حائط اشرتط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته والعمق ألن الغرض خيتلف بذلك كله وإن استأجره لبنا
استأجره لضرب لنب اشرتط معرفة املاء  من لنب أو طني أو غريه ألن الغرض خيتلف بذلك كله وإن

والرتاب والطول والسمك والعرض والعدد وعلى هذا مجيع األعمال اليت يستأجر عليها فإن كان يف 
أهل اخلربة به ليعقد على شرطه كما لو أراد النكاح  ما خيتلف فيها الغرض ما ال يعرفه رجع فيه إىل
ه شروطه وإن عجز عن معرفته وكَّل فيه من يعرفه من ال يعرف شروطه رجع إىل من يعرفه ليعرِّف

 ليعقده.
الشيخ: إذا كنَت ال تعرف الشيء وَكِّل َمْن يعرف وهو ابلنسبة لك جمهول وابلنسبة للوكيل معلوم 

إذا أراد أن يبيع عليَّ متاع يف بييت وأان ال أعرفه فإنين أموَكِّلم إنساانً وأقول له وهذه من احليل اجلائزة ف
 تمك اي فالن أبن تشرتي يل املتاع الذي عند هذا الرجل فيذهب الوكيل ويطلع عليه ويعرفه.وَكَّلْ 
 

 فصل
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 معلوم القدر وملعرفتها القارئ: ويشرتط معرفة قدر املنفعة ألن اإلجارة بيع والبيع ال يصح إال يف
معلوم إىل مكان معني والثاين  طريقان أحدمها تقدير العمل كخياطة ثوب معني والركوب أو محل شيء

تقدير املدة كسكىن شهر فإن كانت املنفعة ال تتقدر ابلعمل كالتطيني والتجصيص فإن مقدراه خيتلف 
األرض واحتياجها إىل املاء وما يشبع  يف الغلظ والرقة وما يروي األرض من املاء خيتلف ابختالف

السكىن وحنوها فال جيوز تقديره إال ابملدة الصيب يف الرضاع خيتلف ابختالف الصبيان واألحوال و 
لتعذر تقديره ابلعمل وما يتقدر ابلعمل كاستئجار الظهر للحرث واحلمل والطحن والدايس والعبد 

مل واملدة فقال استأجرتك لتحرث يل هذه األرض للخدمة جاز تقديره ابلعمل فإن شرط تقديره ابلع
أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان  يف شهر مل يصح ألنه إن حرثها يف أقل من شهر

زايدة على املشروط وإن مل يتمم كان نقصا وعن أمحد ما يدل على الصحة ألن اإلجارة معقودة على 
 عالة.العمل واملدة مذكورة للتعجيل فجاز كاجل

(5/215) 

 



الشيخ: قوله )مل يصح( نقول هذه الرواية غري صحيحة وال شك أهنا غري صحيحة وعليها العمل اآلن 
 خالل ستة أشهر فاملذهب فأنت تستأجر هذا الرجل يبين لك البيت وتذكر أوصاف البناء فتقول يف

ل قبل املدة بقي ابقي مدة أنه ال جيوز أن جيمع بني تقدير املدة والعمل ألنه مشكل إن انتهى العم
ليس له أجرة وإن متت املدة قبل انتهاء العمل بقي ابقي العمل ليس له أجرة فيقولون إنه ال جيوز 

ية عن أمحد وهي اليت عليها العمل اليوم أنه اجلمع بني تقدير املدة والعمل، والصحيح الرواية الثان
قاول خذ هذا البيت ابنه يل يف ستة أشهر وأمقدِّرم جيوز اجلمع بني تقدير املدة والعمل فأقول هلذا امل

العمل كل مرت بكذا وكذا وهذا الذي عليه عمل الناس، اآلن لكن هنا طريقٌة اآلن يستعملها بعض 
تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا فهل جيوز الناس يقول إذا انتهت املدة ومل 

إذا َقدََّر مدة ُيكن أن ينقضي فيها العمل فال أبس وإذا َقدََّر ممدًَّة هنا أو ال؟ هذا نرى أنه فيه تفصيل 
إجنازم العمل فيها يعترب اندرًا فإنه ال جيوز ألنه خماطرة، ونضرب لذلك مثالً فنقول: هذا بيت أعطيته 
املقاول وجعلت املدة سنة ومثل هذا البيت ُيكن أن يبىن يف سنة بدون مشقة فقلت له إن انتهت 

ة ومل تكمل البناء فعليك خصم، فهذا جائز وال أبس به ألن الفائدة من اخلصم هو أن ينجز املد
املدة  العمل يف خالل املدة املقدرة، أما لو قلت ابين يل هذا البيت يف خالل ستة أشهر فإن انتهت
 مدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شهر كذا فهذا ال جيوز ألن هذا غرر فإنين إذا أعطيته إايه يف

ستة أشهر ستكون أجرته أكثر مما أعطيته إايه يف سنة وحينئذ إما أن يكون غامناً إن أهنى العمل يف 
على هذا فالبد من هذا التفصيل املدة احملددة وإما إن يكون غارماً إن مل ينه العمل يف املدة احملددة و 

ال أبس أن يقول إن انتهت املدة وهو أنه إذا حدد مدة ُيكن إجناز العمل فيها على وجه معتاد فهذا 
 ومل تنجز العمل فعليك خصم ألن األجرة ستكون معتادة
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وأما إذا َقدََّر مدة ال ُيكن أن يوجد فيها إال على وجه اندر فهنا البد أن تزيد األجرة وحينئذ يكون 
 إما غامناً وإما غارماً إذا أتخر وخصم عليه.

معرفة املدة ألهنا الضابطة للمعقود عليه فإن قدرها بسنة أو شهر كان  ط فيما قدر مبدةالقارئ: ويشرت 
ذلك ابألهلة ألهنا املعهودة يف الشرع فوجب محل املطلق عليها فإن كان ذلك يف أثناء شهر عد ابقيه 

ل فكمل مث عد أحد عشر شهرًا ابهلالل مث كمل األول ابلعدد ثالثني يوما ألنه تعذر إمتامه ابهلال
حكي فيه رواية أخرى أنه يستويف اجلميع ابلعدد ألنه جيب إمتام الشهر مما يليه فيصري ابتداء ابلعدد و 



 الثاين يف أثنائه وكذلك ما بعده.
الشيخ: هناك قول اثلث أصح مما ذكره املؤلف وهو أنه يعترب ابألهلة حىت الشهر الذي عقد يف أثنائه 

فإنه تنتهي يف مخسة عشر من الشهر الذي هو آخر عشر واملدة سنة يعترب ابألهلة فإذا عقد يف ستة 
السنة حىت لو كان أكثر السنة تسعة وعشرون يوماً َأْشهمرمَها، فـََثمَّ إذًا ثالثة أقوال القول األول: أن 
يكمل مجيع الشهور ابلعدد ثالثني يوماً والثاين: عكسه وهو أن يكملها ابألهلة وهذا هو الصحيح 

 لة إال الشهر الذي وقع العقد يف أثنائه فيكمل ابلعدد.أن يكملها ابألهوالثالث: 
القارئ: وإن عقد على سنة رومية وهي ثالمثائة ومخسة وستني يوماً وربع ومها يعلمان ذلك جاز وإن 

جهالها أو أحدمها مل يصح ألن املدة جمهولة عنده واحلكم يف مدة اإلجارة كاحلكم يف مدة السلم 
 فيه.على ما مضى 

اهر أن االختالف اليسري مثل ثالمثائة ومخسة وستني يوم وربع أنه يتسامح فيه فكوننا حنرر الشيخ: الظ
 ثالمثائة ومخسة وستني يوم وربع فإنه أمر صعب فينبغي التسامح يف هذا الشيء.

 
 فصل
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ة القارئ: وجتوز اإلجارة مدة ال تلي العقد مثل أن يؤجره شهر رجب وهو يف صفر سواء كانت فارغ
فجاز عليها مفردة كاليت تلي أو مؤجرة مع املستأجر أو غريه ألهنا مدة جيوز العقد عليها مع غريها 

العقد وحيتاج إىل ذكر ابتدائها ألهنا أحد طريف املدة فاحتيج إىل معرفتها كاالنتهاء فإن كانت تلي 
 العقد فابتداؤها منه وال حيتاج إىل ذكرها ألهنا معلومة.

قد وعلى فهل حيكم اببتداء السنة اهلجرية أو من العقد؟ اجلواب ابتداؤها من الع الشيخ: وإن أطلق
هذا فيكون ابتداء املدة من العقد فيما إذا أطلق أو شرط أهنا من العقد أما إذا قال ابتداؤها من شهر 

 معني ال يلي العقد فال أبس.
 

 فصل
وذهب إليه اخلرقي والقاضي لكن  القارئ: فإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم فاملنصوص أنه صحيح

معلوم يلي العقد وأجرته معلومة وما بعده يصح العقد فيه تصح يف الشهر األول إبطالق العقد ألنه 



ابلتلبس به ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ألن علياً رضي هللا عنه أجر نفسه من 
 عليه وسلم فأكل منه وذهب أبو بكر يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وجاء به إىل النيب صلى هللا

العقد على كل الشهور وهي مبهمة جمهولة فلم يصح كما لو  ومجاعة من أصحابنا إىل بطالنه ألن
 جعل أجرهتا يف اجلميع شيئاً واحدا.

الشيخ: الصواب الصحة بال شك فإذا قال كل شهر بعشرة صح ذلك، ومىت دخل يف الشهر لزم 
ى أراد املؤجر أن يفسخ العقد أن خيربه قبل متام الشهر ليكون املستأجر علإمتامه وهلذا ينبغي إذا 

بصرية فمثاًل لو قال أجرتك كل شهر بعشرة رايالت فدخل الشهر لزم هذا الشهر وال جيوز للمؤجر 
وال للمستأجر أن يفسخ اإلجارة إال برضى الطرفني، فإذا كان عند املؤجر وهو صاحب امللك نية أن 

هر، وذلك جارة فإنه إذا بقي عشرة أايم أو حنوها فليخربه ويقول له إن هذا آخر شينهي عقد اإل
 ليستعد املستأجر فيستأجر حمالً آخر غري هذا.

 
 فصل
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القارئ: ويشرتط يف صحة اإلجارة ذكر األجرة ألنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غري ذكره  
صل العلم ابملشاهدة أو ابلصفة كالبيع وفيه وجه آخر كالبيع ويشرتط أن تكون معلومة لذلك وحي

البد من ذكر قدره وصفته ألنه رمبا انفسخ العقد ووجب رد عوضه بعد تلفه فاشرتط معرفة قدره 
 ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم وقد ذكران وجه الوجهني يف السلم.
د وهو أنه البد من معرفة الشيخ: قوله )وفيه وجه آخر البد من ذكر قدره وصفته( هذا وجه جي

القدر ألنه رمبا تنفسخ اإلجارة خبالف البيع فالبيع جيوز أن أقول اشرتيت منك هذا البيت هبذه 
كنا ال نعلم قدرها ألن البيع يتم ابلعقد واإلجياب والقبول وكل واحد من الصربة من الدراهم وإن  

 كذلك فاشرتاط معرفة القدر أمر جيد.  البائع واملشرتي أيخذ ما آل إليه وينتهي لكن اإلجارة ليس
القارئ: وجتوز أبجرة حالة ومؤجلة ألن اإلجارة كالبيع وذلك جائز فيه فإن أطلق العقد وجبت به 

سليمها بتسليم العني ألهنا عوض يف معاوضة فتستحق مبطلق العقد كالثمن وإن كانت حالة وجيب ت
ند انقضاء العمل لقول النيب صلى هللا عليه اإلجارة على عمل يف الذمة استحق استيفاء األجرة ع

وسلم )اعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه( وألنه أحد العوضني فلزم تسليمه عند تسليم األجر  



وإن شرطا أتجيلها جاز إال أن يكون العقد على منفعة يف الذمة ففيه وجهان أحدمها جيوز ألنه  كالبيع
ان على عني والثاين ال جيوز ألنه عقد على ما يف الذمة فلم عوض يف اإلجارة فجاز أتجيله كما لو ك

 جيز أتجيل عوضه كالسلم.
عني مبنفعة فالظاهر أنه ال أبس أن يقول الشيخ: الظاهر أنه جيوز التأجيل ألن السلم عني بعني وهذا 
 استأجرتك على أن تبين يل هذا احلائط بعشرة آالف مؤجلة.

 
 فصل
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يستأجر األجري بطعامه وكسوته سواء جعل ذلك مجيع األجرة أو بعضها ألن النيب  القارئ: وجيوز أن
لى طعام بطنه وعفة فرجه( صلى هللا عليه وسلم قال )رحم هللا أخي موسى أجر نفسه مثاين سنني ع

رواه ابن ماجة وألن العادة جارية به من غري نكري فأشبه اإلمجاع فإن قدر الطعام والكسوة فحسن 
ق جاز ويرجع يف القوت إىل اإلطعام يف الكفارة ويف امللبوس إىل أقل ملبوس مثله وألن لذلك وإن أطل

 عرفاً يف الشرع فحمل اإلطالق عليه.
 

 فصل
استوىف املنفعة استقرت األجرة ألنه قبض املعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض املبيع  القارئ: وإذا

فيها استقرت األجرة عليه ألن املعقود عليه تلف حتت يده وإن سلم إليه العني مدة ُيكن االستيفاء 
جرة فأشبه تلف املبيع حتت يده وإن عرض عليه العني ومضت مدة ُيكن االستيفاء فيها استقرت األ

ألن املنافع تلفت ابختياره فأشبه تلف املبيع بعد عرضه على املشرتي وإن كان العقد على عمل يف 
ستيفاء العمل ألنه عقد على ما يف الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم  الذمة مل تستقر األجرة إال اب

بذل املبيع وجيب ابستيفائها كاملسلم فيه وإن كان العقد فاسدًا مل يستقر ببذل التسليم كما ال يستقر ب
ألنه استوفاها بشبهة عقد وإن قبض العني ومضت مدة ُيكن استيفاء املنفعة فيها ففيه روايتان 

ال جيب شيء ألنه عقد فاسد على منفعة مل يستوفها فلم جيب العوض كالنكاح والثانية جيب  إحدامها
 ذلك اإلجارة.أجر املثل ألن البيع الفاسد كالصحيح يف استقرار البدل فك

الشيخ: الظاهر أنه جتب اإلجارة ال سيما إذا كاان جاهلني بفساد العقد أما إذا كاان عاملني بفساده 



األجرة من املستأجر ألننا لو تركناها له لزم أن يكون له العَِّوضم املمَعوَّضم مث جنعل  فينبغي أن أنخذ
دانها إىل املؤجر لكان هذا مقتضي للصحة األجرة يف بيت املال وال نردها إىل املؤجر ألننا لو رد

كََّنانِّ من والعقد غري صحيح، وهكذا كل عقد فساد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإهنما ال ُيمَ 
 تنفيذه.

 
 فصل
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القارئ: وجيوز أن يكرتي الرجالن ظهرًا يتعاقبان عليه وأن يكرتي الرجل عقبة يركب يف بعض الطريق 
لزمان فإن كان يف طريق فيه عادة إذا كان ذلك معلوما ألنه جيوز العقد على مجيعه فجاز على بعضه كا

ل على العادة كالنقد يف البيع وإمل يكن فيه عادة اشرتط يف الركوب والنزول جاز العقد مطلقا ومح
بيان ما يركب ألنه غري معلوم فوجب بيانه كالثمن وإن اختلفا يف البادئ منهما أقرع بينهما ألهنما 

 القسمة.تساواي يف امللك فقدم أحدمها ابلقرعة كما يف 
 

 فصل
رهتما وإن مل يعقدا معه إجارة ألن العرف القارئ: إذا دخل محاماً أو قعد مع مالح يف سفينة فعليه أج

جار بذلك فجرى جمرى الشرط كنقد البلد وكذلك إن دفع ثوبه إىل خياط أو قصار منتصبني لذلك 
وإن دفع كتاابً إىل رجل ليحمله أو مناد أو رجل معروف ابلبيع ابألجر ليبيعه فلهم أجرة أمثاهلم لذلك 

ا فله األجر للذهاب ألنه فعل ما استأجره عليه وللرد إىل صاحب له أبجر فحمله فوجد صاحبه غائب
 ألنه إبذنه تقديرا إذ ليس سوى رده إال تضييعه وقد علم أنه ال يرضى تضييعه فتعني رده.

وذهب إىل مكة ابلكتاب ومل جيد  الشيخ: لو استأجرتم رجالً يؤدي الكتاب إىل صاحٍب يل يف مكة
 ُيكن أن جيعله وديعة عنده حىت يعود الرجل فليفعل وإال الرجل فماذا يصنع؟ نقول إن كان هناك ثقةٌ 

وجب عليه أن يرجع به وله األجرة ذاهباً ابلعقد وراجعاً ابلعرف ألنه لو مل يرجعه ووضعه عند عتبة 
كر إال الصورة الثانية وهو أن يرجع به لكننا نقول قبل الرجوع اببه لعمدَّ مفرطاً فاملؤلف رمحه هللا مل يذ 

 قة فإنه جيب أن جيعله عنده ويقول اي فالن هذا لفالن إذا جاء فسلِّّممه إايه.إذا وجد ث



 
 فصل
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القارئ: إذا آجره مدة تلي العقد مل جيز شرط اخليار ألنه ُينع التصرف فيها أو يف بعضها فينقص عما 
كانت ال تلي ت ألنه يسري وإن  شرطاه ويف خيار اجمللس وجهان أحدمها ال يثبت لذلك والثاين يثب

العقد ثبت فيها اخلياران ألهنا بيع وال مانع من ثبوته فيها وكذلك إن كانت على عمل يف الذمة أو 
 على منفعة عني يف الذمة ثبتا فيها ذلك وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 
أجر االنتفاع ابملست مسألة: هي خيار اجمللس هل يثبت يف اإلجارة أو ال؟ اجلواب نقول تقرر عندان أن

يكون من حني العقد فهل يكون فيه خيار جملس أو ال الصواب أنه يكون فيه خيار جملس وذلك ألن 
اإلجارة عقد معاوضة على منفعة فهي كالبيع واجمللس يسري، لكن هل يصح فيه خيار الشرط؟ ذكر 

قبل انتهاء  فال أبس وإن كان املؤلف أن يف هذا التفصيل إن كان ابتداء املدة بعد انتهاء مدة الشرط
مدة الشرط مل يصح مثال ذلك أجََّرَك صاحب البيت بيته سنة ابتداًء من رمضان وحنن اآلن يف 

مجادى اآلخرة ولكنه قال يل اخليار إىل دخول شعبان، فهل هذا جيوز أو ال؟ اجلواب أن هذا جائز 
ذا البيت ملدة سنة إذا قال أجرتك ه ألن مدة اخليار تنتهي قبل الشروع يف مدة اإلجار، مثال آخر

ابتداًء من شهر رجب على أن يل اخليار ملدة شهر، وحنن اآلن يف اخلامس عشر من شهر مجادى 
اآلخرة فهل هذا جيوز أو ال؟ اجلواب ال جيوز ألن مدة اإلجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة اخليار فتكون 

 نصف رجب تكون اإلجارة واخليار سيمتد إىلاإلجارة الزمة وغري الزمة ألهنا تبدأ يف شهر رجب 
الزمة وغري الزمة وهذا تناقض وهذا هو املذهب والصحيح أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة 

تبتدئ قبل انتهاء مدة الشرط فإن لزمت اإلجارة فال إشكال وإن مل تلزم فما بني مدة الشرط 
دة كون خيار الشرط ُيتد إىل عليه وهذا هو فائوالفسخ يمقدَّرم أبجرة املثل ويلغى األجر الذي اتفقا 

دخول وقت التأجري ففائدته أنه إذا فسخ ألغيت األجرة اليت اتفقا عليها ووجب لصاحب البيت 
 أجرة املثل.
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 ابب
 ما جيوز فسخ اإلجارة وما يوجبه

 القارئ: وهي عقد الزم ليس لواحد منهما فسخها ألهنا بيع فأشبهت بيوع األعيان إال أن جيد العني
ن العيب ألن املنافع ال حيصل قبضها إال ابالستيفاء فهي كاملكيل معيبة فيملك الفسخ مبا حيدث م

يتعيب قبل قبضه فإن ابدر املكرتي إىل إزالة العيب من غري ضرر يلحق املستأجر كدار تشعثت 
ة علم فأصلحها فال خيار للمستأجر لعدم الضرر وإال فله الفسخ فإن سكنها مع عيبها فعليه األجر 

مجيع املعقود عليه معيباً مع علمه به فلزمه البدل كاملبيع املعيب إذا رضيه وإن  أو مل يعلم ألنه استوىف 
كان العقد على موصوف يف الذمة فرد بعيب مل ينفسخ العقد ويطالب ببدله فإن تعذر بدله فله 

 الفسخ لتعذر املعقود عليه كما لو وجد ابلسلم عيباً فرده.
املؤلف رمحه هللا أن اإلجارة من ابب العقود الالزمة اء أخذوا من هذا النص من كالم الشيخ: العلم

اليت ال ُيلك أحدمها الفسخ فيها إال برضى اآلخر وهذا هو العقد الالزم، والعقود ثالثة أنواع عقد 
جائز من الطرفني وعقد الزم من الطرفني وعقد جائز من طرف دون اآلخر، فاجلائز من الطرفني  

البيع، واجلائز من طرف دون اآلخر كالرهن فالرهن من قَِّبلِّ الراهن الوكالة، والالزم من الطرفني كك
الزم ومن قَِّبلِّ املرهتن جائز ألن املرهتن له أن يفسخ الرهن ويقول أان ال أريد رهناً فنقول ال أبس 

خ إال برضى اآلخر أو والرهن من حقك وأما اإلجارة فهي من العقود الالزمة فال ُيلك أحدمها الفس
يبيح الفسخ، لكن بقي أن يقال إنه إذا حدث العيب بعد العقد فللمستأجر الفسخ  بوجود سبب

ألن املنافع متلك شيئاً فشيئا خبالف البيع فإنه إذا ابع شيئاً مث حدث به عيب بعد انقطاع زمن 
يمة فما حدث من العيب بعد اخليارين فإنه ال ُيكن الرد ألن البيع يقع على العني وقد استلمها سل

 فعلى ملك املشرتي.ذلك 
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القارئ: والعيب ما تنقص به املنفعة كاهندام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغريه أو انقطاع 
 ضه وكونه عضوضاً أو مجوحاً.ماء األرض أو نقصه وتغري الظهر يف املشي وعرجه الفاحش ورب

فاحش( ظاهره أن غري الفاحش ليس بعيب ولكن قد يقال إنه عيب إذا حدث الشيخ: قوله )عرجه ال
له عرج ألن اإلنسان قد يرحم هذه البهيمة إذا حصل هبا عرج وال تراتح نفسه لركوهبا أو حتميلها 



أما العرج الذي يكون لعارض ونعرف أنه فيكون هذا عيباً ُينع من استيفاء املنفعة مع انشراح الصدر 
ن تعرج البعري ألنه أصاهبا شوكة مثاًل فهذا ليس بعيب أما العرج العضوي فينبغي أن سيزول مثل أ

 يقال إن العرج اليسري والكثري من العيب الذي يبيح الفسخ ملستأجر الدابة.
ي فليس بعيب ألن املنفعة القارئ: وضعف بصر األجري يف اخلدمة ومرضه فأما كون الظهر خشن مش

 العيب رجع فيه إىل أهل اخلربة. فيه كاملة وإن اختلفا يف
الشيخ: ماذكره املؤلف فيه نظر فكون الظهر أي املركوب خشن املشي هذا ليس بعيب نقول فيه 
تفصيل: إذا كان شيئاً معتاد فهذا ليس بعيب أما إذا كان شديدًا فال شك أنه عيب ألنه يفّرقم بني 

السهل فيقال يف هذا إذا كان خشناً ُينع ل الصعب واجلمل السهل وبني احلمار الصعب واحلمار اجلم
 من كمال االستيفاء فهو عيب وإن كان مما جرت العادة مبثله فليس بعيب.

 
 فصل

القارئ: وإن تلفت العني يف يده انفسخت اإلجارة كما لو تلف املكيل قبل قبضه وإن تلفت قبل 
ليه وإن تلفت بعد مضي شيء ة فال أجرة عليه ألنه مل يقبض شيئاً من املعقود عمضي شيء من املد

منها فعليه من األجرة بقدر ما استوىف ويسقط بقدر ما بقي فإن كان أجرها يف بعض املدة أكثر 
 قسمت على القيمة.

(5/224) 

 

الشيخ: قوله )قسمت على القيمة( أي ال على الزمن فمثالً إذا استأجر هذا البيت ملدة سنة بعشرة 
تكون اإلجارة فيه أكثر فهنا ال مسي ومن املعلوم أن الزمن املومسي سآالف لكن يكون يف املدة زمن مو 

نقدرها ابلزمن فال نقول إذا أهندم اجلدار بعد مضي نصف سنة عليه نصف األجرة ال تقول هذا بل 
 ننظر إىل القيمة ونقدِّر كما قال املؤلف رمحه هللا وهذا هو العدل.

 و تعيب.مة مل تنفسخ ابلتلف وله البدل كما لالقارئ: وإن كانت اإلجارة على موصوف يف الذ
 

 فصل
القارئ: إذا اكرتى أرضاً للزرع فانقطع ماؤها أو دارًا فاهندمت انفسخ العقد يف أحد الوجهني ألن 

املنفعة املقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد واآلخر ال ينفسخ ألنه ُيكن االنتفاع هبا كالسكىن يف 



 أو متاعا لكن له الفسخ ألهنا تعيبت.خيمة أو جيمع فيها حطباً 
الشيخ: الفرق بني القولني واضح فالقول األول تنفسخ اإلجارة سواء اختار أو مل خيتار والقول الثاين 

أنه على اختياره إن شاء فسخ اإلجارة وإن شاء أبقاها وينبغي أن يقال إذا كان إبقاؤها يكون فيه 
َ أما إذا مل يكن ضاعة مال ألنه سوف فيها منفعة للمستأجر فإن إبقاؤها إ منفعة للمستأجر خمريِّّ

 تمستوىف األجرة منه كاملة وهذا إضاعة مال ال فائدة فيه.
القارئ: وإن ماتت املرضعة انفسخت اإلجارة وعن أيب بكر ال تنفسخ وجيب يف ماهلا أجر رضاعة 

 واملذهب األول ألن املعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد اخلدمة.
املرضعة فإنه تنفسخ اإلجارة وال نقول يلزم أن   شك أن املذهب هو الصواب فإذا ماتتالشيخ: ال

 تستأجر امرأة وتؤخذ من األجرة اليت مت عليها العقد.
القارئ: وإن مات املرتضع انفسخ العقد ألنه تعذر استيفاء املعقود عليه ألن غريه ال يقوم مقامه 

و ليكحل عينه ولو استأجر رجالً ليقلع ضرسه فربئ أالختالفهم يف الرضاع ولذلك وجب تعيينه 
فربأت أو ليقتص له فمات املقتص منه أو عفي عنه انفسخ العقد ألنه تعذر استيفاء املعقود عليه 

 فانفسخ كما لو تعذر ابملوت.
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له ألن هذا الشيخ: إذا مات املرتضع قبل متام املدة انفسخ العقد وال تقول املرضعة هاتوا يل صبياً بد
جارة، وكذلك الضرس إذا اكرتى شخصاً متعذر أحياانً والتساوي بني الطفلني متعذر أيضاً فتنفسخ اإل

يقلع ضرسه مث برئ تنفسخ اإلجارة فلو قال هذا الذي قلَت له اقلع الضرس: أان سأقلع الضرس 
رس الذي يؤمله فكأن هذا على كل حال، قلنا ال متلك هذا ألنه من املعلوم أنه إمنا أستأجره لقلع الض

 نه يؤمله فإذا برئ فال حاجة لذلك.مشروطاً يف العقد أنه استأجره ليقلع له الضرس أل
 القارئ: وإن استأجر للحج فمات.

 الشيخ: قوله )فمات( أي مات املستأجر.
ين ال القارئ: ففيه وجهان أحدمها تنفسخ اإلجارة ألنه تعذر االستيفاء مبوته أشبه موت املرتضع والثا

ن تلف ماله مل تنفسخ اإلجارة ألن تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان املستأجر دارا وإن مل ُيت لك
 املعقود عليه سليم.

 



السائل: إذا خاف صاحب الضرس من أمل القلع بعد أن حجز موعدًا عند الطبيب وخصص له 
 الطبيب العيادة لذلك فهل تنفسخ اإلجارة؟

 زمة فإما أن يعطي الطبيب األجرة وإن مل يقلعه له وإال قلعه.الشيخ: ال، اإلجارة ال
 راجح أنه إذا استأجر شخصاً حيج له مث مات هذا األجري فإنه تنفسخ اإلجارة.مسألة: ال

 
 فصل

القارئ: فإن غصبت العني املستأجرة فللمستأجر الفسخ ألن فيه أتخري حقه فإن فسخ فاحلكم فيه  
فسخ حىت انقضت املدة خري بني الفسخ والرجوع على املؤجر ابملسمى كالفسخ بتلف العني وإن مل ي

ملؤجر على الغاصب أبجر املثل وبني إمضاء العقد ومطالبة الغاصب أبجرة املثل ألن املنافع ويرجع ا
تلفت يف يد الغاصب فأشبه ما لو أتلف املبيع أجنيب وإن كان العقد على موصوف يف الذمة طولب 

 مقامها فإن تعذر فله الفسخ ألن فيه أتخري حقهاملؤجر إبقامة عني 
 

 فصل

(5/226) 

 

القارئ: فإن أجر نفسه مث هرب أو اكرتى عيناً مث هرب هبا فللمستأجر اخليار بني الصرب والفسخ ألن 
إلجارة على موصوف يف الذمة فيه أتخري حقه فأشبه ما لو اشرتى مكيالً فمنعه قبضه وإن كانت ا

عمله كما لو هرب قبل تسليم املسلم فيه فإن مل يكن فللمستأجر اخليار بني استؤجر من ماله من ي
الفسخ والصرب إىل أن يقدر عليه فيطالبه ابلعمل كما لو تعذر تسليم املسلم فيه وإن كانت اإلجارة 

د عليه فأشبه ما لو ابعه مكيالً فأتلفه قبل على مدة انقضت يف هربه بطلت اإلجارة ألنه أتلف املعقو 
 يمهتسل
 

 فصل
القارئ: وإن أجر عبده مث أعتقه مل تنفسخ اإلجارة ألنه عقد على املنفعة فلم تنفسخ ابلعتق كالنكاح 

وال يرجع العبد بشيء ألن منفعته استحقت ابلعقد قبل العتق فلم يرجع ببدله كما لو زوج أمته مث 
 ده ألنه ُيلك بدل منفعته فهو كالباقي على ملكه.أعتقها ونفقته على سي



 
 فصل

القارئ: وإن أجر عيناً مث ابعها صح البيع ألنه عقد على املنفعة فلم ُينع البيع كالنكاح وال تبطل 
اإلجارة قياساً على النكاح وإن ابعها من املستأجر صح لذلك ويف اإلجارة وجهان أحدمها تبطل 

ة بقدر ما بقي من لها ملك الرقبة كالنكاح فعلى هذا يسقط من األجر ألهنا عقد على املنفعة فأبط
املدة والثاين ال تبطل ألنه عقد على الثمرة فلم تبطل مبلك األصل كما لو اشرتى مثرة شجرة مث ملك 

 أصلها.
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الشيخ: الصحيح أنه ال تنفسخ اإلجارة إذا ابعها على أجنيب، مثال ذلك رجل أجر بيته ملدة سنة مث 
من األجرة نقول يستحق من  ما الذي يستحقه املشرتيابعه قبل متام السنة فاإلجارة ابقية ولكن 

األجرة بقدر ما بقي من املدة فإذا كان قد مضى نصف املدة استحق من األجرة نصفها وهل يقدر 
ابلزمن أو يقدر ابلقيمة؟ اجلواب ينبين على ما سبق أنه يقدر ابلقيمة، وقد يفرق بني هذا وبني ما سبق 

اء كان املوسم قد مضى أو بقي فليس له بقي من زمن اإلجارة فسو أبن هذا املشرتي ملكها على ما 
إال مقدار الزمن فقط، أما إذا ابعها على املستأجر فهذا قد يقال إنه ورد ملك أقوى على ملك 

أضعف فيبطله وبناًء على ذلك ال يستحق املؤجر األول من األجرة إال إىل وقت عقد البيع عليه، 
للذي ابع عليه فمثاًل استأجر بيتاً بعشرة آالف ذي اشرتها يدفع األجرة وإذا قلنا ال تنفسخ فإن ال

رايل ويف أثناء املدة اشرتاه فاآلن ورد على هذا البيت عقد بيع على عقد إجارة وأيهما أقوى؟ 
اجلواب عقد البيع أقوى ألنه ُيلك به املنفعة والعني، فهل نقول ملَّا ورد العقد األقوى على األضعف 

البيت شيئاً أو نقول إن هذا العقد الذي هو البيع ورد على عني  ينئذ ال يستحق الذي ابعأبطله وح
قد مملِّكت منفعتها قبل عقد البيع فال تبطل اإلجارة املذهب أهنا ال تبطل سواء كان املشرتي نفس 

 املستأجر أو غريه وبناًء على ذلك يستحق الذي أجرها بقية األجرة.
على املؤجر ألن عوض اإلجارة له فالرجوع عليه أجر عيباً ففسخ به رجع القارئ: ومىت وجد املست

وإن كان املستأجر هو املشرتي فكذلك إن قلنا ال تنفسخ اإلجارة وإن قلنا تنفسخ مل يرجع على 
 أحد.

 



 فصل
القارئ: وال تنفسخ اإلجارة مبوت املتكاريني وال موت أحدمها ألنه عقد الزم فال يبطل مبوت 

 كالبيع.  مع سالمة املعقود عليه املتعاقدين
الشيخ: يف مسألة موت املتكاريني يقوم وارث كل واحد منهما مقامه فإن كان امليت هو املؤجر قام 

 ورثته مقامه وإن كان املستأجر فكذلك.
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عا القارئ: وإن أجر عيناً موقوفة عليه مث مات ففيه وجهان أحدمها ال تبطل ألنه أجر ماله إجارته شر 
كة املؤجر أبجر املدة الباقية إن كان فلم تبطل مبوته كما لو أجر ملكه ولكن يرجع البطن الثاين يف تر 

قبضها ألن املنافع هلم فاستحقوا أجرهتا والثاين تبطل فيما بقي من املدة ألننا تبينا أنه أجر ملكه 
ُيلكون ما خلفه وما خرج عن  وملك غريه فإن املنافع بعد موته لغريه خبالف املالك فإن ورثته إمنا

ُيلكوه واألمر إىل من انتقل إليه الوقف يف إجارته أو تركه  ملكه ابإلجارة يف حياته غري خملف فلم
فعلى هذا يرجع املستأجر على املؤجر أبجرة بقية املدة وإن أجر الويل الصيب أو ماله مدة فبلغ يف 

 أثنائها ففيه وجهان أيضا كهذين.
ذلك مفسدة  وقف الصحيح أن اإلجارة ال تنفسخ فيه ألننا لو قلنا هبذا ترتب علىالشيخ: مسألة ال

مثال ذلك رجل ومقَِّّف عليه هذا البيت مث أجره مث مات وانتقل إىل البطن الثاين فهل نقول إن اإلجارة 
األصل تنفسخ أو نقول اإلجارة ابقية؟ إن قلنا أبهنا تنفسخ صار فيه إشكال وإن قلنا إهنا ابقية فعلى 

لى الظن أنه يبقى فيها أما لو أجر مدة لكن ينبغي أن يقيد هذا مبا إذا أجر البطن األول مدة يغلب ع
طويلة فال شك يف االنفساخ مثاله مستحق الوقف له من العمر تسعون سنة فأجر الوقف تسعني سنة 

فيقال يف مثل هذا فعلى هذا التقدير سيبقى مستحق الوقف مائة ومثانني وهذا يف الغالب ال يكون 
يغلب على ظننا أنه ال يستحق بقية املدة وهلذا نقول  إذا أجر فإن اإلجارة تنفسخ مبوته ألننا نعلم أو

حيرم على املوقوف عليه أن يؤجر املوقوف مدة طويلة إال إذا تعطلت منافعه ومل يقبل أحد أن 
هذا أنه إذا احتاج العقار املوقوف يستأجره إال مدة طويلة فهذا ال أبس أن يؤجر والعمل عندان على 

 أبس أن يؤجره املوقوف عليه مدة طويلة. إىل اإلجيار مدة طويلة فإنه ال
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 ابب
 ما يلزم املتكاريني وما هلما فعله

القارئ: جيب على املكري ما حيتاج إليه من التمكني من االنتفاع كمفتاح الدار وزمام اجلمل والقتب 
جه ألن عليه التمكني من االنتفاع وال حيصل إال بذلك وما تلف من ذلك يف رس وسر واحلزام وجلام الف

يد املكرتي مل يضمنه كما ال يضمن العني وعلى املكري بدله ألن التمكني مستحق عليه إىل أن 
ي يستويف املكرتي املنفعة فأما ما حيتاج إليه لكمال االنتفاع كاحلبل والدلو واحململ والغطاء واحلبل الذ

 به بني احململني فهو على املكرتي ألن ذلك يراد لكمال االنتفاع فأشبه بسط الدار. يقرن
الشيخ: الصحيح يف هذه املسألة أنه يلزم كل واحد منهما ما اقتضاه العرف سواء وافق ما قاله 

بق  السااملؤلف أو ال، ألن االطِّّراد العريف كاالشرتاط اللفظي ومعلوم أن الناس يف الوقت احلاضر ويف
 خيتلف عرفهم عما قاله املؤلف رمحه هللا.

 
 فصل

القارئ: وعلى املكري رفع احململ وحطه ورفع األمحال وسوق الظهر وقوده ألن ذلك العادة فحمل 
 العقد عليه.

الشيخ: التعليل الذي ذكره املؤلف هو املهم قال )ألن ذلك العادة( يعين هو العادة فيحمل العقد 
لناس وهلذا نقول هذا الذي ذكره املؤلف يف الفصل الثاين إمنا يكون إذا كانت تاده ااملطلق على ما اع

العادة أن املكري ُيشي مع املكرتي أما إذا اكراه اجلمل وأعطاه إايه فإن املكري ال يلزمه هذه 
 األشياء ألن املكري يف بيته وليس هو مع املكرتي حىت نلزمه هبذه األشياء.

اكب للطهارة وصالة الفرض ألنه ال ُيكن فعله راكبا وليس ذلك عليه زل الر القارئ: وعليه أن ين
 لألكل والنفل ألنه ممكن على الظهر.

الشيخ: قوله )وليس ذلك عليه لألكل والنفل( نقول له أن يقول أنزلين لألكل ألن األكل على البعري 
وتر فله أن يقول له أوتر د أن أغري ممكن أم النفل فتصح صالة النفل على البعري فلو قال أنزلين أري

 على البعري ألن ذلك ممكن.
 القارئ: وعليه أن يربك اجلمل للمرأة واملريض والضعيف.
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الشيخ: قوله )للمرأة واملريض والضعيف( نقول والقوي هل يقال له اقفز من على السنام! الفقهاء 
البعري لكل من ركبه من قوي  أن يمرَبِّّكَ  رمحهم هللا أحياانً يذكرون أشياء عجيبة لكن نقول عليه

وضعيف ورجل وامرأة والبد من هذا فلو فرضنا أن هذا القوي يستطيع أن يقفز إىل األرض من على 
البعري وهو قائم فهل يستطيع الركوب عليه وهو قائم؟ هذا أمر صعب وهلذا ال أحد يركب البعري 

ى رمَكبِّ البعري مث على الرقبة مث يضع رجليه عل وهي قائمة إال صاحب البعري فهو الذي يستطيع أن
 على الظهر.

 القارئ: وإن كانت اإلجارة على تسليم الظهر مل يكن عليه شيء من ذلك.
الشيخ: هذا هو املراد إذا كان على تسليم الظهر فليس على صاحبه شيء ألن الذي يتوىل األمور 

 هو املكرتي.
يل الراكب يف البلد فعلى املكري ألنه من مؤنة جارة على حتصالقارئ: فأما أجرة الدليل فإن كانت اإل

التحصيل وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على املكرتي ألن الذي على املكري تسليم 
الظهر وقد فعل وعلى املكري تسليم الدار فارغة احلش والبالوعة ألنه من التمكن فإن امتأل يف يد 

يه إزالته كتنظيف الدار وعلى املكري إصالح ما اهندم من مأله فكان عل املكرتي فعليه كسحه ألنه
الدار وتكسر من اخلشب ألنه من التمكني وإذا استأجر ظئراً للرضاع وشرط احلضانة وهي خدمة 

الصيب وغسل خرقه لزمها وإن مل يشرتطه عليها مل يلزمها إال الرضاع ألهنما منفعتان مقصوداتن تنفرد 
إحدامها ابلعقد على األخرى وعليها أن أتكل وتشرب ما يَدِّرُّ به اللنب  خرى فلم تلزمإحدامها عن األ

 ويصلح به وللمكرتي مطالبتها به ألنه من التمكني ويضر الصيب تركه.
 

 فصل
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القارئ: وعلى املكري علف الظهر وسقيه ألنه من التمكني فإن هرب وترك مجاله رفع األمر إىل 
اقرتض من املكرتي أو أذن  يف مال اجلمال ابلعلف فإن مل جيد له ماال اقرتض عليه فإن احلاكم ليحكم

له يف اإلنفاق عليها قرضاً جاز ألنه موضع حاجة وإن كان يف اجلمال فضل عن املكرتي ابعه وأنفق 
النفقة  منه فإذا رجع اجلمال أو اختلفا يف النفقة فالقول قول املنفق ألنه أمني إذا كانت دعواه لقدر

من غري إذن احلاكم مع إمكانه وأشهد على ذلك  ابملعروف وما زاد ال يرجع به ألنه متطوع فإن أنفق



فهل يرجع به على وجهني بناًء على من ضممَِّن دينه بغري إذنه وإن مل جيد من يشهده فأنفق ففي 
يف رده وإذا وصل الرجوع وجهان أصحهما يرجع به ألنه موضع ضرورة فأشبه ما لو أنفق على اآلبق 

ه منها ويفعل يف سائرها ما يرى احلظ فيها لصاحبها من بيعها دفع اجلمال إىل احلاكم ليويف املنفق نفقت
 وحفظ مثنها أو بيع بعضها وإنفاقه على ابقيها.

 
 فصل

 القارئ: وليس على املكرتي مؤنة رد العني ألهنا أمانة فلم يلزمه مؤنة ردها كالوديعة وحيتمل أن يلزمه
 نة ردها كالعارية.ألنه غري مأذون له يف إمساكها بعد انقضاء مدهتا فلزمه مؤ 

الشيخ: ما ذكره املؤلف يرجع فيه إىل العرف، وعلى كال حال ليس هناك اآلن دواب تؤجر وإمنا يف 
حميطنا اآلن توجد السيارات فهل يلزم املكرتي الذي يستأجر السيارة ويذهب هبا إىل مكة مث يرجع، 

د اببه هو ويقول لصاحبها تعال زمه إذا رجع أن يوصل السيارة إىل صاحبها أو أنه يوقفها عنهل يل
ٌ عممَِّل به وإال فاألول أي أنه البد أن ترد العني إىل املكان  لتأخذها؟ اجلواب إن كان هناك عرف َبنيِّّ

 الذي أخذت منه.
 

 فصل
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ن إطالق العقد يقتضي املتعارف فصار كاملشروط فإذا القارئ: وللمكرتي استيفاء املنفعة ابملعروف أل
ويرتك فيها من الطعام ما جرت  استأجر داراً للسكىن فله وضع متاعه فيها ألنه متعارف يف السكىن

عادة الساكن به لذلك وليس له جعلها خمزانً للطعام ألنه غري متعارف وفيه ضرر ألن الفأر تنقب 
يربط فيها الدواب وال يطرح فيها الرماد والرتاب ألنه غري متعارف  احليطان للوصول إليه وال جيوز أن

فيه ليالً وله ذلك هناراً ألن العادة اخللع لنوم الليل به وإن اكرتى قميصاً ليلبسه مل يكن له أن ينام 
 دون النهار.

نَي َتَضعموَن ثَِّياَبكمْم مَِّن الظَّهِّ  ريَةِّ( فكثرٌي من الناس عند الشيخ: كالم املؤلف فيه نظر ألن هللا قال )َوحِّ
ذا القاعدة اليت النوم سواء يف الليل أو يف النهار خيلع الثياب امللبوسة ويلبس الثوب اخلاص ابلنوم وهل

 أشار إليها املؤلف أواًل جيب أن تكون هي مناط احلكم وهو العادة.



 القارئ: وليس له أن يتزر به ألنه يعتمد عليه أكثر من اللبس.
)ليس له أن يتزر به ألنه يعتمد عليه أكثر من اللبس( نقول هو ال بد أن جيلس عليه  الشيخ: قوله

صار كل القميص يف األسفل فيعتمد عليه أكثر واعتماده عليه أكثر لكن هم يقصدون أنه إذا اتزر به 
 يوجب أن يتمزق سريعاً.

ألنه غري املتعارف يف لبس القارئ: وله أن يرتدي به يف أحد الوجهني ألنه أخف واآلخر ليس له ذلك 
 القميص.

ارتداه صار ال  الشيخ: االرتداء به أخف ألنه ال جيلس عليه فالقميص هو مثل الثوب اآلن فإنه إذا
يتكئ عليه عند اجللوس فهو أخف لكن يقول املؤلف ليس له ذلك ألهنا مل جتر العادة به، ولكن رمبا 

اد أن حيمْرَِّم وردائه وإزاره مع العفش يف جوف الطائرة وهو حيتاج إليه اإلنسان فمثالً يف الطائرة إذا أر 
ول حيرم لكن خيلع القميص وجيعله رداء إذا  يريد أن حيرم فهل حيرم وعليه القميص أو ماذا يصنع؟ نق

 كان معه سراويل وإذا مل يكن معه سراويل جعله إزاراً.
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ه زمناً دون زمن مل يسر إال فيه ألنه املتعارف وإن  القارئ: وإن اكرتى ظهرًا يف طريق العادة السري في
دمها يلزمه ذلك ألنه املتعارف والثاين ال كانت العادة النزول للرواح وكان رجاًل قوايً ففيه وجهان أح

 يلزمه ألنه اكرتى للركوب يف مجيع الطريق فلم يلزمه تركه يف بعضه.
كب ومرة ُيشي، فهل يلزمه أن ُيشي أو نقول هو الشيخ: قوله )للرواح( يعين للمراوحة أي أنه مرة ير 

 الوجهان كما قال املؤلف رمحه هللا.حر إن شاء رََاَوَح وإن شاء بقي راكباً دائماً؟ اجلواب نقول فيه 
القارئ: وإن اكرتاه إىل مكة مل جيز أن حيج عليه ألنه زايدة وإن اكرتاه ليحج عليه فله الركوب إىل مىن 

كة وهل له أن يركبه عائدًا إىل مىن فيه وجهان أحدمها ال جيوز ألنه قد حل من مث إىل عرفة مث إىل م
 احلج. احلج والثاين له ذلك ألنه من متام

الشيخ: ال شك أن الوجه الثاين هو املتعني فال نقول له إذا نزلت وطفت طواف اإلفاضة والسعي، 
 اخرج من مكة إىل مىن ماشياً ألن هذا ال يصح.

 
 فصل

له ضرب الظهر وكبحه ابللجام وركضه برجله للمصلحة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: و 



 يتوصل إىل استيفاء املنفعة إال به فملكه كركوبه وإن شرط محل ضرب مجل جابر حني ساقه وألنه ال
أرطال من الزاد فله إبدال ما أيكل ألن له غرضاً يف أن يشرتي الزاد من الطريق ليخفف عليه محله 

 ملك بدله كالذي يشرب من املاء.ف
 

 السائل: هل للمكرتي أن يضرب اجلمل ضرابً شديدًا؟
 الوجه األول أنه إيالٌم للجمل بدون حاجة والثاين أنه تصرٌف يف الشيخ: حرام عليه وذلك لوجهني

 ملك الغري مل يؤذن له به شرعاً وال عرفاً.
 ديدًا؟السائل: إذا كان اجلمل له فهل له أن يضربه ضرابً ش

 الشيخ: حىت لو كان له فإنه ال جيوز أن يضربه ضرابً شديداً بدون حاجة.
 

 فصل
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القارئ: وله أن يستويف النفع املعقود عليه ومثله ودونه يف الضرر وال ُيلك فوقه وال ما خيالف َضَررمهم 
به إىل ذلك البلد يف مثله يف طريق فله ركو َضَررَهم ألنه أيخذ فوق حقه أو غري حقه فإن اكرتى ظهرًا 

ودونه يف اخلشونة واملسافة واملخافة وال يركبه يف أخشن منه وال أبعد وال أخوف وإن اكرتى أرضاً 
للغراس والبناء فله زرعها ألنه أقل ضررا وإن استأجرها ألحدمها مل ُيلك اآلخر ألن ضرر كل واحد 

مل ينب ألهنما أضر منه وإن استأجرها لزرع للزرع مل يغرس و منهما خيالف ضرر اآلخر وإن استأجرها 
احلنطة فله زرعها وزرع ما ضرره كضررها أو أدىن كالشعري والباقالء وال ُيلك زرع الدخن والذرة 

 والقطن ألن ضررها أكثر.
الشيخ: كيف يكون ضرر األرض وهي أرض سواء زرعت هذا أو هذا؟ اجلواب قالوا ألن الدخن 

فيكون ضرره أكثر من ضرر احلنطة والرب وما أشبه ذلك، ويرجع يف ويمذهبم طعمها  يفسد األرض
 مثل هذه األمور إىل أهل اخلربة.

القارئ: وإن اكرتى ظهرًا ليحمل عليه قطناً مل جيز أن حيمل عليه حديدا ألنه أضر على الظهر ال 
ح فيه وإن اكرتاه افيه وهبوب الريجتماعه وثقله وإن اكرتاه للحديد مل حيمل عليه قطناً ألنه أضر لتج

 لريكبه مل حيمل عليه ألن الراكب يعني الظهر حبركته.



الشيخ: هل يتحرك الراكب على البعري؟ اجلواب نعم وهذا أمر مشاهد فهو يمعني الظهر أي املركوب 
 حبركته هذه.

فرق على جنبيه القارئ: واكرتاه للحمل مل ُيلك ركوبه ألن الراكب يعقد يف موضع واحد واحلمل يت
إن شرط ركوبه عمْرايً مل يركب بسرج ألنه زايدة وإن شرط ركوبه بسرج مل يركبه عمرايً ألنه يضر بظهر و 

 احليوان والعارية كاإلجارة يف هذا ألهنا متليك للمنفعة فأشبهت اإلجارة.
أقل من اإلجارة الشيخ: قوله )ألهنا متليك للمنفعة( هذا فيه نظر ألن العارية إذن يف االنتفاع فهي 

ولذلك جيوز للمستأجرأن يؤجر وال جيوز للمستعري أن يؤجر أو يعري، فالعارية إذن يف االنتفاع وليست 
 متليك للمنفعة.
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 السائل: لو اكرتى دابة فهل له أن يمركَِّب غريه أو أن يـمْردَِّف معه أحد على الدابة؟
ظهر أي املركوب ضرر إما كان ال يلحق الالشيخ: أمَّا أن يردف فال وأمَّا يـمرْكَِّب غريه فال أبس إذا  

 لسوء تصرفه فيها وإما لكونه أثقل من األول.
 

 فصل
القارئ: وله أن يستويف املنفعة بنفسه ومبثله فإن اكرتى داراً فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه يف 

خف منه ملا الضرر وال يسكنها من هو أضر منه وإن اكرتى ظهرًا يركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أ
 ان يف الفصل قبله.ذكر 

الشيخ: قوله )ومن هو أخف منه( هذا ليس على إطالقه ألنه جيب أن ننظر كيف يعامل البعري ألنه 
قد يكون ثقيل كبري اجلسم لكن ال يؤذي البعري وقد يكون خفيفاً صغريًا لكن يضرب البعري أو احلمار 

ول بشرط أن ال يكون ضرره على هو أخف منه( نقوهذا شيء مشاهد فينبغي أن يـمَقيَّد فقوله )ومن 
 الظهر أكثر من ضرر الثقيل.

القارئ: فإن شرط أن ال يستويف غري املنفعة بنفسها وال يستويف مثلها وال دوهنا وال يستوفيها مبثله وال 
ضى بدونه صح الشرط ألنه ُيلكه املنافع فال ُيلك إال ما َملَّكهم وحيتمل أن ال يصح ألنه ينايف مقت

 يبطل العقد ألن الشرط ال يؤثر يف حق املؤجر فلغى وبقي العقد على مقتضاه. اإلجارة وال
الشيخ: قوله )إن شرط أن ال يستويف غري املنفعة بنفسها( الشارط هو املؤجر وقوله )وال يستويف 



ل مثلها وال دوهنا وال يستوفيها مبثله وال بدونه( مث قال )صح( أي صح الشرط، لكن هذا القو 
ما ذكره أخريًا أنه ال يصح الشرط ألننا إذا قلنا إن املستأجر ملك املنفعة فلماذا  ضعيف والصواب

يمَضيَّقم عليه ويقال له ال تستويف املنفعة ال بنفسك وال بغريك وال مبثلك وال بدونك فلهذا االحتمال 
 األخري الذي ذكره املؤلف رمحه هللا هو الصحيح.

 
 فصل
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وله أن يؤجر العني ألن اإلجارة كالبيع وبيع املبيع جائز فكذلك إجارة املمستأَجر وجيوز أن  القارئ:
جرها قبل قبضها مل جيز ذكره القاضي يؤجرها للمؤجر وغريه كما جيوز بيع املبيع للبائع وغريه فإن أ

املنافع ال تصري  ألهنا مل تدخل يف ضمانه فلم جتز أجارهتا كبيع الطعام قبل قبضه وحيتمل اجلواز ألن
مقبوضة بقبض العني فلم يؤثر قبض العني فيها وحيتمل أن جتوز إجارهتا للمؤجر ألهنا يف قبضه وال 

 جتوز من غريه لعدم ذلك.
َر العني غريه لكن بشرط أن يكون مثله أو أقل منه الشيخ: الصحيح أ ر أن يمؤجِّ نه جيوز للممستأجِّ

 ى العني املؤجرة فإنه ال جيوز.ضررًا، أما لو أجرها ملن هو أشد منه عل
القارئ: وجتوز إجارهتا مبثل األجرة وزايدة كالبيع برأس املال وزايدة وعنه إن أحدث يف العني زايدة 

إن مل يفعل مل يؤجرها بزايدة ألن )النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن ربح ما مل جازت إجارهتا بزايدة و 
 ز إبذن املالك وال جيوز بغري إذنه واملذهب األول.يضمن( فإن فعل تصدق ابلزايدة وعنه جيو 

 الشيخ: األقوال يف املسألة ثالثة:
ثاًل يستأجرها مبائة ويؤجرها القول األول: املذهب وهو أنه جيوز أن يؤجرها أبكثر مما أستأجرها فم

لزائد وأما مبائتني وهذا القول هو الراجح ألنه رمبا يستأجرها يف زمن الرخص وتزيد األجرة فيؤجرها اب
حديث )هنى عن ربح ما مل يضمن( فاملراد ما مل يدخل يف ضمانه من األعيان وأما ما دخل يف ضمانه 

 ه.فال أبس على أن احلديث خمتلف يف صحته ويف معنا
والقول الثاين: أنه إن أحدث يف العني زايدة زادت هبا األجرة فال أبس مثل أن يكون هذا البيت الذي 

مانع من احلر أو من الربد أو جعل على فرجاته كساًء ُينع من احلر أو الربد فال  استأجره جعل فيه
 أبس ابلزايدة وإال فال.
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القول الثالث: أنه إذا كان إبذن املالك فال أبس وأما بغري إذنه فال جيوز وهذا القول يف احلقيقة له 
املالك شيء وهلذا نقول هذا القول نفس  وجهة نظر ألنه إذا أجرها أبكثر بدون إذن املالك صار يف

قوي جدًا لكن إذا وجد سبب الزايدة مثل أن زادت األجور فإنه ال أبس بذلك ألن املالك يف هذه 
احلال ال يتأثر وال يندم، وقوله )فإن فعل تصدق ابلزايدة( هذا على القول الثاين لكن هل يتصدق هبا 

 ختلصاً منها.هبا  ختلصاً منها أو تقرابً هبا؟ اجلواب يتصدق
 

 فصل
القارئ: فإن استوىف أكثر من املنفعة بزايدة متميزة مثل أن اكرتى إىل مكان فجاوزه أو ليحمل قفيزاً 
فحمل اثنني لزمه املسمى ملا َعَقَد عليه وأجرة املثل للزايدة ألنه استوىف املعقود عليه فاستقر املسمى 

ثنني وإن كانت الزايدة ال تتميز كرجل اكرتى أرضاً قبض اولزمته أجرة الزايدة كما لو اشرتى قفيزًا ف
ليزرع حنطة فزرع دخناً فكذلك قال أمحد رضي هللا عنه ينظر ما يدخل على األرض من النقصان ما 

بني احلنطة والشعري فيعطى رب األرض فأوجب املسمى وزايدة ألنه ملا عني احلنطة تعلق العقد مبا 
معقود عليه وزايدة كاليت قبلها وقال أبو بكر عليه أجرة املثل اً للُياثله يف الضرر فصار مستوفي

للجميع ألنه عدل عن املعقود عليه إىل غريه فلزمته أجرة املثل كما لو زرع غري األرض ولرب األرض 
 منع املستأجر من زرع األرض فإن زرع فحكمه يف ذلك حكم الغاصب على ما سيأيت.
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ما عقد عليه مثل أن استأجر السيارة من عنيزة إىل الرايض فسار عليها إىل الشيخ: إذا زاد على 
ض، وأما من الرايض إىل الدمام فله الدمام فله األجر املسمى الذي اتفقا عليه أواًل من عنيزة إىل الراي

 فيه أجرة املثل سواء كانت أكثر مما مسي أو أقل وذلك ألن األجرة املسماة إمنا كانت على شيء معني
فالزايدة عليه زايدة بال عقد وإذا كانت زايدة بال عقد لزم فيها أجرة املثل أما إذا مل تتميز كرجل 

وقد سبق لنا أن األرض تفسد بزراعة الدخن أكثر من  أستأجر أرضاً لزراعة حنطة فزرعها دخناً 
يقدر ما بني نقص  فسادها بزراعة احلنطة فهل نقول إن العقد يبطل ابلكلية وجيب أجرة املثل أو نقول



األرض بزراعة متفقا عليه ونقصها مبا زاد ويعطى الفرق؟ املسألة كما ذكر املؤلف فيها قوالن للعلماء 
ناً بدل احلنطة أنه يلغى العقد األول وحيكم له أبجرة املثل بشرط أن ال تكون والظاهر أنه إذا زرع دخ

إن كانت أكثر أمْلزَِّم هبا وذلك مثل أن تكون أجرة األجرة اليت اتفقا عليها أواًل أكثر من أجرة املثل ف
ة األرض نقصت حسب النظر العام وأهنا إذا زرعت دخناً تكون أبقل مما اتفقا عليه بزراعة احلنط

 فنقول جيرب املستأجر على دفع ما اتفقا عليه أوالً.
الذي يريده  مسألة: إنسان قال لشخص استأجر يل بيتاً بعشرة آالف فوجد له بيتاً على الوصف

املوكِّل بسبعة آالف فهل جيوز له أن يستأجره هو مث يؤجره ملوكله؟ اجلواب ال جيوز، وكذلك إن وكَّله 
سلعة الفالنية مبائة رايل فوجدها بسبعني فهل نقول إنه جيوز له أن بشراء سلعة فقال اشرت يل ال

ألنه إمنا اشرتاها ملوكِّله وكذلك يف  يشرتيها بسبعني وأيخذ من ذلك الذي وكَّله مائة؟ اجلواب ال جيوز
 اإلجارة.

 
 فصل
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القارئ: فإن اكرتى أرضاً للزرع مدة فليس له زرع ماال يستحصد فيها ألن عليه تسليمها فارغة عند 
رب على قلعه يف املدة ألنه مالك انتهائها وهذا ُينع ذلك وللمالك منعه من زرعه لذلك فإن فعل مل جي

فإذا انقضت ومل حيصد خري املالك بني أخذه ودفع نفقته وبني تركه ابألجرة ألنه تعدى  ملنفعة األرض
بزرعه فأشبه الغاصب وإن كان بقاؤه بغري تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر وحنوه فعلى املؤجر تركه 

 دة وأجرة املثل للزائد ال غريه.ابألجرة ألنه زرعه حبق فكان عليه املسمى للم
 

 فصل
فإن اكرتاها مدة ليزرع فيها زرعاً ال يكمل فيها وشرط قلعه يف أخرها صح العقد والشرط  القارئ:

ألنه قد يكون له غرض صحيح فيه وإن شرط تبقيته حىت يكمل فسد العقد جلهل املدة وألن شرط 
 ن العقد فاسد فإن زرعه لزم إبقاؤه بشرطه ألنهتبقيته تنايف تقدير مدته وللمؤجر منعه من الزرع أل

زرعه إبذن املالك وإن أطلق العقد صح ألن االنتفاع ابألرض يف هذه املدة ممكن فإذا انقضت والزرع 
ابق احتمل أن يكون حكمه حكم املفرط لزرعه يف مدة اإلجارة ماال يكمل فيها واحتمل أن يكون 



 جارة مدة ال يكمل فيها.حكمه حكم غري املفرط لتفريط املؤجر إب
 

 فصل
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ئ: وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها وال يغرس بعدها ألن العقد يقتضي التصرف القار 
قلع عند انقضائها أخذ مبا يف املدة دون ما بعدها فإن غرس فانقضت املدة وكان مشروطاً عليه ال

مل يكن شرطه ومل يلزمه تسوية احلفر ألنه ملا شرط القلع مع علمه أبنه حيفر األرض كان راضيا وإن 
شرط القلع مل جيب ألن تفريغ املستأجر على حسب العادة والعادة ترك الغراس حىت ييبس 

فرها لتخليص ملكه من ملك وللمستأجر قلع غرسه ألنه ملكه فإن قلعه لزمه تسوية احلفر ألنه ح
فيع يف غريه بغري إذنه وإن مل يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه ألن الضرر يزول عنهما به أشبه الش

غراس املشرتي وإن أراد قلعه وكان ال ينقص ابلقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك ألن 
لك ألن الضرر يزول عنهما به ولصاحب الضرر يزول عنهما به وإن اختار إقراره أبجرة مثله فله ذ

وع والبناء  الشجر بيعه للمالك ولغريه فيكون مبنزلته ألن ملكه اثبت عليه فأشبه الشقص املشف
 كالغراس يف مجيع ما ذكران.

 
السائل: مر معنا حديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم )هنى عن ربح ما مل يضمن( وهناك مسألة 

وهي أن أييت مثاًل الزبون ويطلب من البائع سلعة معينة بعدد كبري مثالً حاصلة عند كثري من الناس 
إال عشرة كراتني فيذهب البائع للمصنع ليحضر  ألف كرتون من هذا النوع لكن البائع ما عنده

الكمية املطلوبة فاملشرتي عنده اآلن ثالث حاالت إما أن يدفع قيمة البضاعة قبل أن يستلمها أو أن 
عربون أو أن البائع أييت بناًء على ثقة بينهما مث يشرتيها منه فما هو احلكم يف هذه يعطيه مثاًل 

 الصورة؟
ائع واملشرتي يعقدان على املوجود والباقي يكون عقد على ما يف الذمة  الشيخ: يف مثل هذا الب

الثمن  كالسلم فيعقدان على املوجود مبا يتفقان عليه والباقي يكون سلماً فيسلم املشرتي للبائع
 ويقول هذه مثاًل ألف رايل أبلف كرتون أتيت هبا بعد شهر أو بعد شهرين حبسب ما يتفقان عليه.
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 ابب
 ضمني األجري واختالف املتكارينيت

القارئ: األجري على ضربني خاص ومشرتك فاخلاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فال ضمان عليه فيما 
مره ابلسقي فيكسر اجلرة أو بكيل شيء فيكسر الكيل أو ابحلرث يتلف يف يده بغري تفريط مثل أن أي

 طه.فيكسر آلته نص عليه أو ابلرعي فتهلك املاشية بغري تفري
الشيخ: األجري اخلاص هو الذي استؤجر على مدة معينة، وقوله )فال ضمان عليه( وذلك أن هذا 

أن الوكيل ال يضمن إال إذا تعدى أو األجري اخلاص مبنزلة الوكيل فإذا كان مبنزلة الوكيل فالقاعدة 
بال فرط فإذا استأجر الشخص نفسه على عمل ما فهذا أجري خاص فإذا تلف الشيء حتت يده 

 تعدي وال تفريط فال ضمان عليه ووجه ذلك أنه مبنزلة الوكيل فهو مؤمتن.
مله ونص القارئ: واملشرتك الذي يؤجر نفسه على عمل فظاهر كالم اخلرقي أنه يضمن ما تلف بع

عليه أمحد رضي هللا عنه يف حائك دفع إليه غزل فأفسد حياكته يضمن والقصار ضامن ملا يتخرق 
ه وبسطه والطباخ ضامن ملا أفسد من طبخه ملا روى جالس بن عمرو أن علياً من مده ودقه وعصر 

هلا   رضي هللا عنه كان يضمن األجري وألنه قبض العني ملنفعته من غري استحقاق فكان ضامناً 
كاملستعري وقال القاضي وأصحابه إن كان يعمل يف ملك املستأجر كخياط أو خباز أخذه إىل داره 

ضمان عليه ما مل يتعد فيه مثل أن يسرف يف الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يرتكه ليستعمله فيها فال 
احب العمل فأشبه بعد وقته فيضمن ألنه أتلفه بعدوانه وماال فال ضمان عليه ألنه سلم نفسه إىل ص

اخلاص وإن كان العمل يف غري ملك املستأجر ضمن ما جنت يده ملا ذكرانه وال ضمان عليه فيما 
رزه ألهنا أمانة يف يده فأشبه املودع وإن حبسها على أجرهتا فتلفت ضمنها ألنه متعد تلف من ح

 إبمساكها إذ ليست رهناً وال عوضاً عن األجرة.

(5/242) 

 

الشيخ: األجري املشرتك هو الذي قمدِّر نفعه ابلعمل وعمله عام فكل َمْن أاته َعَقَد معه األجرة مثل 
فيه ما اتفقت أان وإايه عليه فإنه  شبه ذلك فإذا أعطيته مايل يعملالغسال واخلياط والنجار وما أ

ضامن ألنه استؤجر على عمل شيء ومل يتقدم به، وال فرق بني أن يكون يف بيت املستأجر أو يف 
دكانه أو ما أشبه ذلك والصحيح أنه ال ضمان عليه إال إذا تعدى أو فرط وإذا مل يتعد ومل يفرط فإنه 



وأعطيَته العجني ليخبزه وفرط وترك النار حىت احرتق  إذا قمدِّر أنك أتيَت إىل خبازال ضمان عليه، ف
فعليه الضمان فإن حصل مثالً حريق ومل يتمكن من ضبطه فإنه ال ضمان عليه، ولكن هل يستحق 

األجرة أو ال يستحقها؟ اجلواب إن كان قبل العمل فإنه ال يستحقها وإن كان بعد العمل فال 
يه فنقول له ال لك وال عليك، وأظن أن فيها قول آخر أنه ضاً ألنه مل يسلم ما استؤجر عليستحقها أي

يستحق األجرة إذا كان قد عمل ما استؤجر عليه ألنه أتى مبا جيب عليه ومل يفرط فيه ومل يتعد فال 
فتلفت ضمان عليه فإن كان كما ظننت فهذا القول أقوى، مث قال رمحه هللا )وإن حبسها على أجرهتا 

املؤلف رمحه هللا والصواب أنه ال ضمان عليه فإذا كانت األجرة حالَّة ضمنها( هذا ما ذهب إليه 
وقال له اخلياط ال أعطيك الثوب الذي استأجرتين أخيطه لك حىت تسلم األجرة، ففي هذه احلال إذا 

يعطيه األجرة تلف الثوب فال ضمان عليه ألنه معذور فرمبا يعطيه الثوب ويذهب وال يرجع لكي 
أنَّ حبس ما استؤجر على أجرته جائز وأنه لو تلف بال تعد وال تفريط فال  وهذا يقع فالصواب

 ضمان عليه.
السائل: بعض املغاسل يكتبون على الفاتورة أنه إذا مل حيضر صاحب املالبس خالل مدة معينة لكي 

 أيخذ مالبسه فإنه حيق هلم التصرف فيها؟

(5/243) 

 

س به فهم يكتبون على الفاتورة حنن سوف نغسله لك أو خنيطه لك لكن إذا أتخرت الشيخ: ال أب
عن املدة املقررة نصف شهر أو شهر فإن لنا أن نبيعه وأنخذ أجرتنا فهنا إذا وافق صاحب املالبس 

هنم على هذا الشرط فال أبس ألنه هو الذي اختار ذلك إال إذا ثبت أنه أتخر لعذر لكن ما دام أ
على ذلك فاملسلمون على شروطهم وهذا شرط فيه مصلحة ألنه لو مل يـمَقْل جبوازه لتكدست اتفقوا 

الثياب عند الغسال أو عند اخلياط مث ماذا يصنع هبا وهو ليس على استعداد أن يذهب هبا إىل 
 القاضي يف احملكمة ويقول له خذ والقاضي كذلك رمبا ال يكون على استعداد لقبوهلا.

 الغسالون خيطئون يف التصرف فيعطي الثوب لغري صاحبه ويبقى عنده الثوب اآلخر ائل: أحياانً الس
 فماذا جيب عليه يف هذه احلال؟

الشيخ: إذا أخطأ فعليه الضمان ألن هذا من تصرفه وأما الثوب الثاين الذي أخذ صحابه بدله فإنه 
 بقيمته. بيعه ويتصدقيبقى عنده حىت يرجع صاحبه فإن أيس منه ومل يعرفه فإنه ي



 
 فصل

(5/244) 

 

القارئ: وال ضمان على املستأجر يف العني املستأجرة إن تلفت بغري تفريط ألنه قبضها ليستويف ما 
ا وإن تلفت بفعله بغري عدوان  ملكه منها فلم يضمنها كالزوجة والنخلة اليت اشرتاها ليستويف مثرهت

فلم يضمنها كما لو تلفت حتت احلِّْملِّ كضرب الدابة وكبحها مل يضمن ألهنا تلفت من فعل مستحق 
وإن تلفت بعدوان كضرهبا من غري حاجة أو إلسرافه فيه ضمن ألنه جناية على مال الغري وإن اكرتى 

اصب وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إىل إىل مكان فتجاوزه فهلك الظهر ضمنه ألنه متعد أشبه الغ
ن يكون هالكه لتعب احلمل فيضمنه ألنه هلك بعدوانه صحابه مل يضمنه ألنه برئ بتسليمه إليه إال أ

وإن مَحََل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك وإن اكرتى دابة لريكبها فركب معه آخر بغري إذن 
بب تلفها فضمنها كمن ألقى حجرًا يف سفينة موقرة فغرقها فتلفت ضمنها اآلخر كلها ألن عدوانه س

ىل املسافة ضمنها ألن يده صارت ضامنة فلم يسقط عنه ذلك إال وإن تلفت الدابة بعد عودها إ
 إبذن جديد ومل يوجد.

 
 فصل

القارئ: ولو قال خلياط إن كان هذا يكفيين قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمنه ألنه إمنا أذن له يف 
يضمنه قطعه بشرط الكفاية ومل يوجد وإن قال هو يكفيك قميصاً فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه مل 

 ألنه قطعه إبذن مطلق.
 

 فصل
القارئ: ومن أجر عيناً فامتنع من تسليمها فال أجرة له ألنه مل يسلم املعقود عليه فلم يستحق عوضه  

فقال أصحابنا ال أجرة له ألنه مل يسلم ما  كاملبيع إذا مل يسلمه وإن سلمه بعض املدة ومنعه بعضاً 
ميع وحيتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه كما لو ابعه مكيالً تناوله العقد فأشبه املمتنع من تسليم اجل

 فسلم إليه بعضه ومنعه من ابقيه.

(5/245) 



 

الشيخ: ينبغي أن يقال إن يف ذلك تفصيل فإن منعه لعذر استحق ما بقي وإن منعه عدواانً فإنه ال 
يستحق األجرة؟ احبها ال يستحق لكن هل َيسموغ للمستأجر أن يستعملها فيما بقي وهو يعلم أن ص

اجلواب هذا قد يقال إن فيه نظر إال إذا كان استأجرها لعمل معني وفوَّته عليه فهنا له أن يستأجرها 
 فيما بقي وال شيء عليه.

القارئ: وإن أجر نفسه على عمل وامتنع من إمتامه فكذلك وإن أجره عبده فهرب أو دابته فشردت 
ىف من املدة ألن االمتناع بغري فعله فأشبه ما لو مات وإن ر ما استو يف بعض املدة فله من األجرة بقد

تلف الثوب يف يد الصانع بغري تفريطه فال أجرة له فيما عمل ألنه مل يسلمه إيل املستأجر فلم يستحق 
عوضه وإن تلف بتفريطه خري املالك بني تضمنيه إايه معموالً ويدفع إليه أجرته وبني تضمينه إايه غري 

له وإن استأجر األجري املشرتك أجريًا خاصاً فأتلف الثوب فال ضمان على اخلاص  وال أجرة معمول
 ويضمنه املشرتك.

 
السائل: إذا أعطى رجل الغسال ثوبه وهو من الصوف وقال اغسله فغسله ابملاء فانكمش وكان 

خيرب ب أنه مل الواجب عليه أن يغسله ابلبخار فحصل هنا تفريط من اجلانبني فمن جانب صاحب الثو 
الغسال أن يغسله ابلبخار ومن جانب الغسال أنه مل يسأل هل هذا الثوب يـمْغَسل ابملاء العادي أو 

 البخار فما الواجب يف هذه احلالة؟
الشيخ: هذا يرجع للعادة فإذا كان من العادة أن الصوف يغسل ابلبخار وهذا غسله ابملاء فإنه 

ْشَرط، لكن الذي أعرفه أن الصوف بعضه يـمْغسل ر أو مل يم يضمن سواء شمرَِّط عليه غسله ابلبخا
ابلبخار وبعضه ابملاء فإذا كان بعضه ابملاء وبعضه ابلبخار فال بد أن يشرتط صاحب الثوب أن 

 يغسله له ابلبخار.
 

 فصل
كم القارئ: وإذا اختلف املتكاراين يف قدر األجرة أو املنفعة حتالفا ألنه عقد معاوضة أشبه البيع مث احل

 خ اإلجارة كاحلكم يف فسخ البيع ألهنا بيع.يف فس

(5/246) 

 



الشيخ: املشكل هنا أنه إذا تفاسخا فإن املستأجر قد استوىف املنفعة وأما يف البيع فإنه إذا تفاسخا 
قد استوىف املنفعة، فيقال تفسخ رجعت السلعة إىل البائع وأعطي املشرتي الثمن لكن يف اإلجارة 

ثل ألن املنفعة تلفت حتت يد املستأجر ومل يتفقا على قدر األجرة بعد اإلجارة ويستحق أجرة امل
 فيكون له أي لصاحب العني أجرة املثل.

القارئ: وإن اختلفا يف العدوان فالقول قول املستأجر ألن األصل عدم العدوان والرباءة من الضمان 
صل عدم الرد وألن املستأجر يف رد العني ففيه وجهان أحدمها القول قول املؤجر ألن األوإن اختلفا 

 قبض العني لنفسه أشبه املستعري والثاين القول قول األجري ألنه أمني فأشبه املودع.
الشيخ: يف هذه املسألة ينبغي أن ينظر إىل حال الرجلني فمن كان حاله أقرب إىل االستقامة فالقول 

حوال الناس حىت يبين األحكام يعرف هذا حبال الشخص، والقاضي البد أن يكون عنده علم أبقوله و 
على ما يعلمه منهم وقوله )ففيه وجهان( نقول ما هو الذي ُيشي على القاعدة الوجه األول أم الوجه 

 ينة.الثاين؟ اجلواب الوجه األول ألن كل من قبض العني حلظه فإنه ال يقبل قوله يف الرد إال بب
ل فلي األجرة فأنكره املستأجر فالقول قوله القارئ: وإن هلكت العني فقال األجري هلكت بعد العم

ألن األصل عدم العمل وإن دفع ثوابً إىل خياط فقطعه قباء وقال هبذا أمرتين فلي األجرة وال ضمان 
ذون له يف القطع علي وقال صاحبه إمنا أمرتك بقطعه قميصا فالقول قول األجري نص عليه ألنه مأ

ن له كاملضارب وألن األصل عدم وجوب الغرم فكان واخلالف يف صفته فكان القول قول املأذو 
القول قول من ينفيه ويتخرج أن يقبل قول املالك ألن القول قوله يف أصل اإلذن فكذلك يف صفته 

 وألن األصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه.

(5/247) 

 

ميصاً لكن اخلياط جعله الشيخ: هذه املسألة تقع فأحياانً يقول الرجل أعطيتك هذا القماش لتجعله ق
فته أنه يكون واسعاً مفتوحاً من قباء وهنا نسأل ما هو القباء؟ اجلواب القباء هو نوع من اللباس ص

أعلى اجليب إىل أسفله وله أكمام واسعة، هذا هو القباء أحياانً يطرح على الكتفني بدون أن تدخل 
باء ومالك القماش يقول إين أذنت لك أن األكمام وأحياانً تدخل األكمام فهنا هذا اخلياط جعله ق

هللا إن القول قول األجري وهو اخلياط فالقول قوله جتعله قميصاً، فمن يقبل قوله؟ يقول املؤلف رمحه 
وال ضمان عليه ويستحق األجرة وعلل ذلك بقوله ألنه مأذون له يف القطع واخلالف يف صفته فكان 

صل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه، لكن القول قول املأذون له كاملضارب وألن األ



الك، وهذا بعكس األمر األول الذي نص عليه اإلمام أمحد املؤلف ذكر أنه يتخرج أن يقبل قول امل
ألن اإلمام أمحد نص على أن القول قول األجري واملؤلف يقول يتخرج أن يكون القول قول املالك، 

نَّ القول قول املالك؟ اجلواب نعامله ابلضمان والثاين عدم األجرة لكن مباذا نعامل األجري إذا قلنا إ
محه هللا لكن ينبغي إذا قلنا إن القول قول املالك أن يباع القباء ويعطى املالك هذا ما أراد املؤلف ر 

الفرق بني قيمة القميص وقيمة القباء فيزاد على قيمة القباء الفرق بينه وبني قيمة القميص لكي ال 
ل إن أحدًا، مث إنه يف أصل املسألة ال ينبغي أن نقول إن القول قول املالك مطلقاً وال أن نقو نظلم 

القول قول األجري مطلقاً بل ننظر للقرينة إذا كان صاحب الثوب ممن عادته لبس القباء فالقول قول 
اآلن يف بعض  األجري وإذا كان من عادته أن يلبس القميص فالقول قول املالك ألن هذه قرينة ويوجد

فإذا قال األجري أنت بالد العامل يكون له لباس خاص وهو القباء فالقباء هو لباس العلماء عندهم 
أمرتين أن أجعله قباء وقال صاحب القماش بل أمرتك أن جتعله قميصاً فالقول قول األجري، مث هناك 

 أيضاً دليل آخر وهو القماش فالقماش خيتلف ألن قماش القميص

(5/248) 

 

غري قماش القباء فقماش القباء يكون غليظاً وثخيناً والقميص بعكس ذلك، واملهم أن القول الراجح 
 يف هذه املسألة أن ننظر للقرائن ابعتبار الشخص أو ابعتبار الثوب.

 
 ابب

 اجلعالة
القارئ: وهي أن جيعل جعاًل ملن يعمل له عمال من رد آبق أو ضالة أو بناء أو خياطة وسائر ما 

ْلم بَعِّرٍي َوَأاَن بِّهِّ زَعِّيٌم( وملا  يستأجر عليه من األعمال فيجوز ذلك لقول هللا تعاىل )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ محِّ
ى هللا عليه وسلم أتوا حياً من أحياء العرب فلم روى أبو سعيد أن انساً من أصحاب رسول هللا صل

راق فقالوا مل تقروان فال نفعل أو يقروهم فبيناهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم من 
 جتعلوا لنا جعال.

الشيخ: قوله يف احلديث )أو جتعلوا لنا جعاًل( نقول )أو( هنا مبعىن إال، كقول القائل ألقتلن الكافر أو 
واملعىن إال أن يمْسلِّم و )أو( أتيت مبعىن إال أن، وأتيت مبعىن إىل أن فإذا كانت للغاية فهي مبعىن يمسلَم 
 وإذا كانت لغري الغاية فهي مبعىن إال أن. إىل أن



القارئ: فجعلوا هلم قطيع شياه فجعل رجل يقرأ أبم القرآن وجيمع بزاقه ويتفل فربئ الرجل فأتوهم 
حىت نسأل عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوا فقال )وما أدراك  ابلشياه فقالوا ال أنخذها

هم( متفق عليه وألن احلاجة تدعو إىل ذلك يف رد الضالة وحنوها أهنا رقية خذوها واضربوا يل منها بس
 فجاز كاإلجارة.

(5/249) 

 

الشيخ: هذا احلديث فيه آية من آايت هللا عز وجل، الصحابة رضي هللا عنهم نزلوا على هذا احلي 
يفه( اليوم اآلخر فليكرم ضولكن احلي مل يقوموا ابلضيافة والضيافة واجبة )من كان يؤمن ابهلل و 

فتنحوا فسلط هللا على سيدهم عقرابً لدغته فتأمل منها فأتوا إىل الصحابة فقالوا هل فيكم من راٍق؟ 
قالوا نعم، لكنكم مل تقروان _أي تضيفوان_ فال نقرأ إال جبعل فجعلوا هلم جعالً غنماً، فذهب أحدهم 

َط من وجعل يقرأ عليه بفاحتة الكتاب فقط فقام هذا الل عقال وسبحان هللا هذا من أتثري ديغ كأمنا نمشِّ
 القرآن لكن ال بد يف نفع القراءة على املريض من ثالثة أمور:

 أواًل احملل القابل.
 اثنياً أهلية الفاعل.
 اثلثاً آلية القراءة.

(5/250) 

 

اعل أما قبول احملل أي مبعىن أن يكون املريض قاباًل هلذه القراءة موقناً أهنا سوف تنفعه، وأما أهلية الف
واعتقاد أبن ذلك سينفع وأما إن فعل وذلك أبن يكون عنده توكل على هللا عز وجل وقوة وعزُية 

ذلك للتجربة فهذا ال ينفع والثالث اآللية وذلك أن يكون ما يقرأ به مما ورد يف الكتاب والسنة أما 
فهو بواسطة الشيطان  إذا قرأ أبشياء ال يمعرف معناها كرموز وألغاز فهذا ال ينفع وال جيوز وإن نفع

هؤالء القوم هل هو قابل هلذه القراءة؟ اجلواب قابل بال وهنا سؤال وهو هل هذا الرجل أعين سيد 
شك فهم يطلبون أحدًا يقرأ عليه وكذلك الرجل الفاعل أي القارئ هو أهل لذلك ألنه صحايب وقرأ 

قرأ به هو القرآن وهي الفاحتة على أساس أن القراءة سوف تنفع واآللية كذلك ال شك فيها ألن ما 
ئل ما العالقة بني املرض وبني الفاحتة؟ نقول العالقة ألن الفاحتة أم وسبحان هللا يعين قد يقول قا



القرآن فهي جامعة ملعاين القرآن كله فلذلك صارت رقية مع أنك لو قرأت الفاحتة على لديغ قد 
رِّ َوهمَو و قرأت مثالً )َوَلهم َما َسَكَن يفِّ اللَّْيلِّ َوالنـََّهاتقول ما العالقة بني اللدغة وبني قراءة الفاحتة ول

السَّمِّيعم اْلَعلِّيمم( لكان هذا مناسباً ووجه املناسبة هو ذكر السكون أو ما أشبه ذلك من اآلايت اليت 
ري تتناسب مع املرض، لكن ما مناسبة الفاحتة للرقية؟ الفاحتة هي أم القرآن وهي السبع املثاين وال نظ

ضى شفاء إبذن هللا عز وجل، مث إن الصحابة هلا يف الكتب السابقة أبدًا فلذلك كانت قرأهتا على املر 
رضي هللا عنهم أشكل عليهم ما أخذوه من الغنم وقالوا ال أنخذها حىت نسأل الرسول صلى هللا عليه 

ا رقية( وهذا وسلم وهذا من ورعهم فسألوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال )وما يدريك أهن
خذ اجلعل وقال أضربوا يل منها بسهم وهذا هو العلم االستفهام للتقرير يعين أهنا رقية وأذن هلم أب

فهل هو حباجة إىل أن يضرب له منها بسهم؟ اجلواب ال، لكنه سأهلم ملصلحتهم هم ال ملصلحته هو 
 وذلك لكي تطمئن نفوسهم ألن
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ن التعليل ابلقول وهذا كما أمران هللا عز وجل والنيب صلى هللا عليه وسلم التعليل ابلفعل أشد أتثريًا م
حتنا حنن ألننا إذا صلينا عليه وعلى آله أن نمصلَِّّي عليه مع أنه ليس حباجة لنا لكن هذا ألجل مصل

 وسلم مرة واحدة صلى هللا علينا هبا عشرة.
ة على املريض ألن النيب صلى هللا عليه ويف هذا حديث أيضاً دليل على جواز أخذ اجلعل على القراء

وسلم أقر ذلك فإن قال قائل كيف جيوز األخذ على قراءة القرآن؟ قلنا ليس هذا اجلعل لقراءته 
لقرآن فلم يقل للرجل اقرأ علينا الفاحتة أو أقرأ علينا البقرة ونعطيك عشرة رايل مثاًل كل ذلك مل ا

بقراءة القرآن فشفاه هللا عز وجل فـََنفعم هذه القراءة متعدي  يـمَقْل، بل هذا اجلعل من أجل أنَّ عالجه 
فال جيوز فإذا أخذ اإلنسان كما أنه جيوز أن أتخذ أجرًا على تعليم القرآن وأما على قراءة القرآن 

أجرًا على قراءة القرآن فهذا حرام وال ثواب له وإذا أخذ أجرًا على تعليم القرآن فهذا جائز وال أبس 
ر هنا على عمل متعدي وإذا أخذ عوضاً على قراءة القرآن على مريض فهذا جائز ألن به ألن األج

تدل ابلنظر وهو التعليل ألن احلاجة تدعو نفع ذلك متعدي فاملؤلف رمحه هللا استدل ابحلديث واس
إىل ذلك يف رد الضالة وحنوها فجاز كاإلجارة ورد الضالة هو أن تعلن مثالً من رد ضاليت فله كذا 

ا فهذا جائز فرمبا يردها عن قـمْرٍب ورمبا يردها عن بـمْعٍد فنقول هو وحظه إن وجدها قريبة من البلد وكذ
حظه ولو قمدَِّر أن هذا الذي مسع هبذا اإلعالن ذهب يطلب فهذا حظه وإن وجدها بعيدة فهذا 



وتعب وأتعب سيارته ويف النهاية وجدها شخص آخر فهل األول الذي تعب يف البحث يستحق 
شيئاً؟ اجلواب ال، ألنه ما مت املعقود عليه فالرجل قال من رد ضاليت، وهذا مل يردها فيكون هللا عز 

نقول أيضاً هذا الذي ردها هل يستحق اجلعل أو ال يستحق؟  وجل قد قدر الرزق للذي ردها، مث
مه فال اجلواب إن كان الذي ردها عمل العمل لردها بعد علمه ابجلعل فله ذلك وإن كان قبل عل

 شيء له، ألنه مل يعمل ألجل
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العوض فقد تكون وقعت يف يده وأخذها أو فعل ذلك تربعاً ومساعدة لصاحبه فهو مل أيت هبا بناًء 
 على العوض.

اءته ظاهرًا على املصلني من خشوع وبكاء السائل: قد أييت إمام إىل أهل حي فيصلي هبم فتجد أثر قر 
 فس أهل احلي فيصلي هبم لكن ال جتد ذلك التأثر فما السبب يف ذلك؟وقد أييت إمام آخر إىل ن

عم الغري،  الشيخ: على كل حال اخلشوع له أسباب منها األداء فبعض الناس أداءه للقرآن الكرمي خيمَشِّّ
أن املأمومني يتأثرون وخيشعون، ومنها استحضار املعىن يف ومنها أيضاً أنه إذا خشع اإلمام فالغالب 

جب رقة القلب فاآلايت ليست على حد سواء فإذا قرأت مثالً سورة ق أو قرأت سورة آايت تو 
الواقعة ال شك إنك تتأثر أكثر مما لو قرأت آية الدين مثاًل فهذه هلا أسباب، مث إن قسوة القلوب 

 قاسية ألنه فتحت علينا الدنيا واهنمكنا هبا فصار اإلنسان يدخل يفاآلن أكثر من قبل فاآلن القلوب 
 صالته ويفكر وخيرج منها وهو يفكر وهذا ال شك أن له أتثري قوي.

السائل: قد يصاب اإلنسان أبمل ما فيقرأ على نفسه فيشفى يف وقت قصري وقد يصيبه نفس األمل 
 وقت طويل فما سر ذلك؟ فيقرأ عليه نفس القراءة ومع ذلك قد ال يشفى إال يف

وجل فما كل سبب يؤثر فاألسباب ال تؤثر بنفسها قد الشيخ: هذا معلوم ألن األمر بيد هللا عز 
يكون هناك مانع ما وقد يكون هللا عز وجل أراد أن يدخر هلذا الداعي ما هو خري وقد يكون هللا عز 

ألن الصرب درجة عالية ال تنال إال وجل يريد أن يرتقى هذا الذي أصابه املرض إىل درجة الصابرين 
إىل الرسول عليه الصالة والسالم أمل يكن يوعك كما يوعك الرجالن مع  بوجود ما يمْصرَبم عليه وانظر

أنه خري هللا عز وجل ولكن هذا ألجل أن ينال درجة الصرب فهو انل عليه الصالة والسالم درجة 
ة هللا فقد يدعو الناس وهم يؤذونه وحياربونه الصرب على أقدار هللا وانل درجة الصرب على طاع

 صابر على هذه الدعوة، مث الصرب على حمارم هللا وهو معروف. ويقتلون أصحابه وهو
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القارئ: وجيوز عقد اجلعالة لعامل غري معني وعمل جمهول فيقول من رد ضاليت فله كذا لآلية وألن 
وم ألنه عقد معاوضة فاشرتط احلاجة داعية إليه مع اجلهل فجاز كاملضاربة وال جيوز إال بعوض معل

 كاإلجارة.  العلم بعوضه
ْلم بَعِّرٍي( فهو مل  الشيخ: قوله )فله كذا لآلية( ماهي اآلية؟ اجلواب هي قوله تعاىل )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ محِّ

 يعني العامل ومل يعني العمل ألنه ال ندري ما أييت به.
 جيب املسمى يف صحيحه فوجبت أجرة املثل القارئ: فإن شرط جمهواًل فسد وله أجرة املثل ألنه عقد

 يف فاسده كاإلجارة.
 

 فصل
القارئ: وهي عقد جائز ألهنا تنعقد على جمهول فكانت جائزة كاملضاربة وأيهما فسخ قبل الشروع يف 

العمل فال شيء للعامل وإن فسخه العامل قبل متام العمل فال شيء له ألنه إمنا يستحق بعد الفراغ 
ه أجرة ما عمل العامل ألنه إمنا عمل كه وإن فسخه اجلاعل بعد التلبس به فعليمن عمله وقد تر 

بعوض مل يسلم له وإن مت العمل لزم العقد ووجب اجلعل ألنه استقر بتمام العمل فأشبه الربح يف 
املضاربة وإن زاد يف اجلعل أو نقص منه قبل الشروع يف العمل جاز ألنه عقد جائز فجازت الزايدة 

 نقصان قبل العمل كاملضاربة.فيه وال
 

 فصل
ئ: وال يستحق اجلعل إال بعد فراغه من العمل ألنه كذا شرط وإن جعل له جعاًل على رد آبق القار 

فرده إىل ابب الدار فهرب أو مات قبل تسليمه مل يستحق شيئا ألنه مل أيت مبا جمعَِّل اجلعل فيه وإن 
فرد أحدمها قها أو قال من رد َعْبَديَّ فله دينار قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طري

فله نصف الدينار ألنه عمل نصف العمل وإن رده من أبعد من مصر مل يستحق إال الدينار ألنه مل 
يضمن ملا زاد شيئا وإن رده مجاعة اشرتكوا يف الدينار ألهنم اشرتكوا يف العمل فإن جعل لواحد يف رده 

 ثالثة فلكل واحد منهم ثلث جعله.ديناراً وآلخر اثنني وآلخر 
 كم يستحق كل واحد منهم؟ األول له ثلث دينار والثاين ثلثا دينار والثالث دينار كامل.  الشيخ:
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القارئ: وإن جعل لواحد منهم ثوابً فله ثلث أجرة املثل ألنه عوض جمهول فاستحق ثلث أجرة املثل 
ل اآلخر شاركته له له فإن قاوإن جعل لواحد جعال فأعانه آخر فاجلعل كله للمجعول له ألن العمل ك

ألشاركه يف اجلعل فللعامل نصف اجلعل ألنه عمل نصف العمل وال شيء لآلخر ألنه مل يشرط له 
 شيء.

 
 فصل

القارئ: ومن عمل لغريه عماًل بغري جعل فال شيء له ألنه بذل منفعته بغري عوض فلم يستحقه وإن 
ردها ابلتقاطها فلم جيز له أخذ نه وجب عليه التقط لقطة قبل اجلعل مث بلغه اجلعل مل يستحقه أل

العوض عن الواجب وإن التقطها بعد اجلعل ومل يعلم بذلك مل يستحقه ألنه تطوع اباللتقاط وإن اندى 
غري صاحب الضالة من ردها فله دينار فردها رجل فالدينار على املنادي ألنه ضمن العوض وإن قال 

رجل مل يضمن املنادي ألنه مل يضمن إمنا حكى دينار فردها يف النداء قال فالن من رد ضاليت فله 
 قول غريه.

 ، الشيخ: إذا أنكر صاحب الضالة وقال أان مل أقل أن من ردَّ ضاليت له دينار وهذا املنادي كذب عليَّ
فهنا يضيع حقه على كالم املؤلف ألنه مل حيتط لنفسه، ولكن نقول الذي يظهر أن هذا املنادي إذا  

ألنه موثوق فيقال له أحضر اجلعل الذي جعلت وارجع أنت على صاحب  اً فإنه يضمنكان موثوق
الضالة ألن املنادي الذي قال: قال فالن من رد ضاليت فله كذا وثق الناس يف قوله وذهبوا يطلبون 
الضالة ألجل ثقتهم به فإذا أحضروها نقول له عليك الضمان ألنك رجل ثقة والناس ما عملوا إال 

م هلذا اجلعل مث أنت ارجع على صاحبك وهذا األمر يكون فيما إذا أنكر على استحقاقهبناًء 
 صاحب الضالة أما إذا أقر فهنا وجب عليه اجلعل _ أي على صاحب الضالة _.

 
 فصل

القارئ: وإن اختلفا يف اجلعل أو يف قدره أو يف اجملعول فيه اجلعل فالقول قول املالك ألنه منكر ما 
 ألصل عدمه.يدعى عليه وا

 لشيخ: قوله )األصل عدمه( ويف نسخة )األصل معه(.ا



 
 فصل
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القارئ: وإن رد آبقاً من غري شرط ففيه روايتان إحدامها ال جعل له فيما ذكران والثانية له اجلعل ألن 
م خمالف يف الصحابة ويروى عن ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي هللا عنهم وال يعرف هل

عليه وسلم أنه جعل يف اآلبق إذا جاء به خارجاً من احلرم دينارا وألن يف ذلك حثاً  النيب صلى هللا
على رد اآلبق وصيانة عن الرجوع إىل دار احلرب وردهتم عن دينهم فينبغي أن يكون مشروعا وقدر 

محد ن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي هللا عنهما وعن أاجلعل دينار أو اثنا عشر درمها ملا رموِّيَنا وأل
رضي هللا عنه أنه إن رده من خارج املصر فله أربعون درمها وإن رده من املصر فله دينار ألنه يروى 

عن ابن مسعود رضي هللا عنه وسواء كان ذلك كقيمة العبد أو أقل أو أكثر فإن مات السيد استحق 
ب منه يف بعض آلبق يف قوته رجع به على سيده سواء رده أو هر اجلعل يف تركته وما أنفقه على ا

 الطريق.
الشيخ: الصحيح أن له عوضاً يف رده لآلبق، لكن تقديره ابثين عشر ديناراً أو االختالف بني املصر 

وغريه فيه نظر ألن ما روي عن الصحابة يف هذا ُيكن أن يكون يف ذلك الوقت هو أجرة املثل 
يس كغريه وعليه فهو يستحق جرة املثل فالصواب أنه يستحق ألن خطر اآلبق لفقدروه بذلك ألنه أ

العوض لكن يرجع يف ذلك إىل أجرة املثل وأما التقدير الوارد عن الصحابة فهذا ألنه كان يف عهدهم 
 يستحق هذا القدر.

عارف عليه عند السائل: لوقال رجٌل من ردَّ ضاليت )فله جائزة( ومل يعني ما هي هذه اجلائزة ومن املت
الضالة فله عشر قيمتها فهل إذا وجدها رجل ما وردها يستحق عشر  أهل هذه البالد مثالً أن من رد

 قيمتها أم ال وهل هناك فرق بني أن يقول فله )جائزة( أو فله )اجلائزة(؟
ه جائزة( الشيخ: نعم لو قال )فله اجلائزة( فهنا أيخذ ما كان معروفاً وهو عشر القيمة ولكنه قال )فل

 فريجع يف ذلك إىل أجرة املثل.
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 ابب
 املسابقة

القارئ: جتوز املسابقة على األقدام والدواب وابلسهام واحلراب والسفن وغريها ملا روى ابن عمر 
ني اخليل املضمرة من احلفياء إىل ثنية الوداع رضي هللا عنهما )أن النيب صلى هللا عليه وسلم سابق ب

ق عليه وسابق النيب صلى هللا عليه وسلم وبني اليت مل تضمر من ثنية الوداع إىل مسجد بين زريق( متف
عائشة رضي هللا عهنا على قدميه وسابق سلمة بن األكوع رجاًل من األنصار بني يديه ومر النيب صلى 

 وَن حجرًا أي يرفعونه أبيديهم ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم.هللا عليه وسلم بقوم يـَْربـَعم 
ن كان فيه شيء من اللهو لكن فيه مصلحة ومترين وإال فال الشيخ: هذا النوع من املسابقة جائز وإ

شك أن املسابقة يف هذه األشياء يلهو هبا اإلنسان كثريًا لكن فيها مصلحة ومترين ومن ذلك ما 
الكرة كرة القدم فهذه فيها هلو لكن فيها مترين وتنشيط للجسم فتكون من قسم يعرف اآلن يف لعب 

حمرم ككشف العورة والتنابز ابأللقاب أو تكون على عوض فتكون املباح إال أن يقرتن هبا شيء 
 حراماً.

القارئ: وال جيوز بعوض إال يف اخليل واإلبل والسهام ملا روى أبو هريرة )أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم قال ال َسَبَق إال يف نصل أو خف أو حافر( رواه أبو داود فتعني محله على املسابقة بعوض 

 وبني ما رموِّيَنا.مجعاً بينه 
 الشيخ: قوله )مجعاً بينه وبني ما رموِّينا( يعين مما سبق يف جواز املسابقة فيه.

م لقول النيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: واملراد ابحلافر اخليل خاصة وابخلف اإلبل وابلنصل السها
نبله( وألن غري اخليل )ليس من اللهو إال ثالث أتديب الرجل فرسه ومالعبته أهله ورميه بقوسه و 

واإلبل ال تصلح للكر والفر والقتال وغري السهام ال يعتاد الرمي هبا فلم جتز املسابقة عليها كالبقر 
 والرتاس.

 
الضالة من رد علي ضاليت فله كذا مث إن صاحب الضالة زهد السائل: إذا قال اجلاعل أي صاحب 

 فيها لكن أاته رجل ورد ضالته فهل تلزمه األجرة؟
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الشيخ: نقول ما ذنب هذا الرَّاد وحىت لو ردها مثاًل وهي على صفة رديئة حبيث يكون لصاحبها 
وهي بصفة رديئة فليس له أن  حينما َجَعَل اجلمْعل يظن أهنا على حاهلا حني فقدها فردها عليه الرجل

له أنت قد جعلت جعاًل  يقول أان جعلت اجلعل ظاانً أهنا على حاهلا األول واآلن قد هزلت، فنقول
على عمل وقد قام به هذا الرجل، وإذا شئت فـََقيِّّد وقل من رد ضاليت على حاهلا فله كذا كما أنك 

أنك تقيد يف الزمان فتقول من رد ضاليت يف تقيد يف املكان فتقول من رد ضاليت من مكان كذا وكما 
 خالل أربعة أايم فهنا كذلك قيِّّد.

ضاليت فله دينار فردها شخص وشاركه آخر يف هذا العمل فهل يستحق  السائل: إذا قال من رد
 شيئاً؟

 الشيخ: يستحق الطرفان ديناراً واحدًا.
 السائل: مامعىن )ليس من اللهو إال ثالث(؟

ن اللهو ماال يكون ابطاًل إال ثالاثً ويفسره اللفظ اآلخر )كل هلو يلهو به ابن الشيخ: يعين ليس م
 ثة وذكر هذا( أو يقال إن املعىن ليس من اللهو ما ينفع إال ثالث.آدم فهو ابطل إال ثال

 
 فصل

القارئ: واملسابقة بعوض جعالة فيه ألنه عقد على ما ال يعلم القدرة على تسليمه فأشبه رد اآلبق 
 واحد منهما فسخها قبل الشروع يف املسابقة وما مل يظهر فضل أحدمها. ولكل

حدمها( يعين وبعدها ما مل يظهر فضل أحدمها واملعىن أنه قبل أن الشيخ: قوله )ومامل يظهر فضل أ
يشرعا يف املسابقة فلكل واحد منهما أن يفسخ فإن شرعا فلكل واحد منهما أن يفسخ إال إذا ظهر 

 إن املفضول ال يفسخ كما يذكر املؤلفالفضل ألحدمها ف
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ال جيوز للمفضول لئال يفوت غرض املسابقة القارئ: فإن ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان والزايدة و 
م ألن من شرطها العلم فإنه مىت ابن له أنه مسبوق فسخ وذكر القاضي وجهاً آخر أهنا عقد الز 

ابلعوضني فكانت الزمة كاإلجارة وجيوز بذل العوض من بيت املال ومن السلطان ومن املتسابقني 
اجلميع كارتباط اخليل يف سبيل هللا فإن بذل ومن آحاد الرعية ألنه إخراج مال ملصلحة فجاز من 
 العوض فيها حتريض على التعلم واالستعداد للجهاد.



ناس اآلن يف املسابقات ال أبس به ألن العوض قد يكون من بيت املال وقد يكون الشيخ: وعمل ال
م أن من السلطان من جيبه اخلاص وقد يكون من أحد التجار أو الشركات أو ما أشبهها فليس بالز 

 يكون من أحد املتسابقني.
 القارئ: ومن شرط العوض كونه معلوماً ملا ذكران يف اجلعالة.

 
 فصل

جتوز املسابقة بني جنسني كاخليل واإلبل ألن تفاضل اجلنسني معلوم فأما النوعان كالعريب القارئ: وال 
شملهما فأشبها النوع واهلجني والبمخيت والعرايب فقال القاضي جتوز املسابقة بينهما ألن اجلنس ي

ف يف الواحد وقال أبو اخلطاب ال تصح ألهنما خيتلفان يف اجلري عادة فأشبها اجلنسني وكذا اخلال
 املنضالة بنوعني من القسي كالعريب والفارسي وقوس اجلرح وقوس النبل لذلك.

يف النسخة اليت  الشيخ: قوله )قوس اجلرح( يف النسخة اليت معي قال )اجلرخ( ابخلاء وذكر يف احلاشية
من معي قال العالمة البهويت جرخ وهو الذي يرمي به الروم ويف األلفاظ الفارسية املعربة اجلروخ 

أدوات احلرب، مشتقة من اجليم املنقوطة بثالث ومعناها الفلك وتطلق على مجيع اآلالت اليت تدور 
(1.) 

 السائل: العوض إذا كان من املتسابقني أال يكون قماراً؟
__________ 

( ملحوظة: سأل الشخ الطالب عن كيفية النطق بـ )چـ( اليت هي منقوطة بثالث فأجاب أحد 1)
ها يكون بني الشني واجليم، وأقره الشيخ رمحه هللا على ذلك وطلب الشيخ تصحيح الطالب أن نطق

 الكلمة )اجلرح( وجعلها ابخلاء )اجلرخ(.
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قمارًا مباحاً وهذا وجه االستثناء وأما اشرتاط احمللل فسيأيت ذكر الشيخ: العوض من املتسابقني يكون 
 اخلال ف فيه والصواب أنه ال يشرتط.

ض من غري أحد املتسابقني يف املسابقات اليت ال يشرتط فيها منفعة السائل: ما حكم بذل العو 
 شرعية؟

ه وهذا سوف يتفرج على الشيخ: الظاهر أنه ال أبس ألن اإلنسان له أن يبذل ماله فيما يتفرج علي



 املتسابقني ويعطيهم جائزة.
 

 فصل
القصد معرفة حذقها وال  القارئ: ويشرتط تعيني املركوبني ألن القصد جوهرمها وتعيني الراميني ألن

 يعترب تعيني الراكبني وال القوسني ألهنما آلة للمقصود فلم يعترب تعيينها كسرج الدابة.
والصواب أنه يعترب تعيني الراكبني ألن الراكبني خيتلف اجلري  الشيخ: ما ذكره املؤلف قول ضعيف

ي ولكنها انئمة ال يهمهما بل ابختالفهما فبعوض الناس يركب على البهيمة ويزجرها لتسرع يف املش
ويضرهبا وال يهمها وبعض الناس يركب فيزجرها وحيرك نفسه على ظهرها فتمشي وهتملج وهذا شيء 

يركبون اإلبل بل واحلمري أيضاً جند بعض الناس يركب ويزجر وينهر والدابة  شاهدانه ملَّا كان الناس
وبعض الناس إذا ركب ال حيتاج إىل ذلك   انئمة ال تتحرك بل وإذا ضرهبا قد تصعب عليه وال متشي

كله بل إذا أرادها أن تسرع حرك نفسه فكيف نقول مع وجود هذا الفرق العظيم أنه ال يشرتط تعيني 
ل الصواب املقطوع به أنه البد من تعيني الراكبني، أما مسألة القوسني فهذا إذا كاان خيتلفان الراكبني ب

تلفان فال أبس أن يقع العقد على قوس جمهول مث عند الرمي كل فالبد من تعيينهما وإن كاان ال خي
 يرمي بقوسه.

 غاية مل يؤمن أال يسبق القارئ: ويعترب حتديد املسافة حلديث ابن عمر وألهنما إذا أجراي إىل غري
 أحدمها حىت يعطبا أو أحدمها.

مل يذكرا غاية وأشارا الشيخ: هذا صحيح فال بد من حتديد غاية فلو أن رجالن تسابقا على فرسني و 
إىل جهة مكة ومل يعينا غاية فمىت يكون املنتهى قد يكون مكة أو من وراء مكة فلهذا يقول املؤلف 

 بق أحدمها حىت يعطبا أو أحدمها(.رمحه هللا )مل يؤمن أال يس
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 القارئ: وال جيوز إجراؤمها إال بتدبري الراكبني ألهنما إذا جراي ألنفسهما، تنافرا ومل ُيضيا إىل الغاية.
 يف االنطالق وُينعهما عند انتهاء الغاية.الشيخ: املعىن أنه البد أن يكون هلما أمني أيذن هلما 

تبقا على أن من سبق صاحبه خبمسة أقدام فهو السابق ألن هذا ال ينضبط القارئ: وال جيوز أن يس
 فإن الفرسني ال يقفان عند الغاية لِّيـمَقدََّر ما بينهما.

وانظر أنت إىل  الشيخ: هذا صحيح ألنه مع االندفاع قد يصل اإلنسان إىل الغاية ولكنه يتعدَّاها



نك إذا أردت أن جتعل الغاية هي حد العلم نفسك يف املسعى عندما تسعى شديدًا بني العلمني فإ
 األخضر الثاين فال بد أن تنطلق بسرعة زائدة أو ختفض من قبل أن تصل إىل احلد.

 
 فصل

ي له ألنه القارئ: وإذا كان اجلعل من غريهم فقال من سبق منكم فله عشرة صح فإن سبق واحد فه
 لكل معاً فال شيء هلم ألهنم ال سابق فيهم.سبق وإن سبق اثنان أو أكثر اشرتكوا يف السبق وإن جاء ا

الشيخ: إذا جاءوا مجيعاً فال يستحقون شيئاً ألن صاحب اجلعل قال هو ملن سبق منكم، وإذا أتوا 
اجلعمل لنجعله أنصاف بيننا فهل مجيعاً فال سابق بينهم وعليه فال يستحقون اجلعل ولو قالوا له اعطنا 

 إمنا أردت التشجيع. يلزمه؟ اجلواب ال يلزمه ألنه يقول
القارئ: وإن جعل السبق للمصلي وحده أو فضله عن السابق مل يصح ألن كل واحد منهم جيتهد أن 

ال يسبق فيفوت الغرض وكذلك إن جعل للسابق عشرة وللثالث أربعة ومل جيعل للمصلي شيئاً مل 
صلي وال اثلث معهما ن من عدا السابق جيتهد أن ال يسبق صاحبه وإن سوى بني السابق وامليصح أل

 مل يصح لفوات الغرض به وإن كان معهما اثلث نقص عنهما صح.
الشيخ: قوله )السابق واملصلي( املصلي هو الذي أييت بعد األول والسابق هو األول فإذا جعل اجلعل 

 أن يتأخر. للمصلي فمعناه أن كل واحد حيب
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كون الثالث وإن جعل للمجلي وهو األول مائة القارئ: ألن كل واحد منهم جيتهد يف أن ال ي
سبعني وللمراتح وهو وللمصلي وهو الثاين تسعني وللتايل وهو الثالث مثانني وللبارع وهو الرابع 

اخلامس ستني وللحظي وهو السادس مخسني وللعاطف وهو السابع أربعني وللمؤمل وهو الثامن 
عاشر عشرة وللفسكل وهو األخري مخسة صح ثالثني وللطيم وهو التاسع عشرين وللسكيت وهو ال

 ألن الغرض حاصل وكل واحد جيتهد يف سبق اآلخر لينال أعلى من رتبته.
ألقاب معروفة عندهم يف السباق وهي ليست مسائل شرعية لكنها عرفية على هذا  الشيخ: هذه

 الرتتيب الذي ذكره املؤلف.
غها احتمل أن يصح لذلك واحتمل أن ال القارئ: وإن جعل جعل كل رتبة يشرتك فيه مجيع من بل

الغرض وإن  يصح ألنه قد يشرتك يف السبق مجاعة وينفرد املصلي فيفضلهم بكثرة ما جعل له فيفوت



قال من بلغ الغاية فله عشرة مل يكن ذلك مسابقة ألن مقصود املسابقة التحريض على السبق وتـََعلُّمم 
ضة ألنه بذل العوض يف أمر فيه غرض صحيح وكذلك الفروسية وهذا يفوت ابلتسوية ولكنه جعالة حم

ن أصبت هبذا إن قال ارم عشرة أسهم فإن كانت إصابتك أكثر من خطئك فلك كذا أو قال إ
 السهم فلك كذا صح ومل يكن مناضلة لذلك.

 
 فصل

القارئ: وإن أخرج اجلعل أحد املتسابقني جاز ألن فيهما من أيخذ وال يعطي فال يكون قماراً فإن 
 بق من أخرج أحرز سبقه ومل أيخذ من صاحبه شيئاً.س

 اآلخر شيئاً.الشيخ: قوله )أيخذ وال يعطي( املعىن أنه إذا سبق أخذ جعله وال يعطي 
القارئ: وإن سبق اآلخر أحرز اجلعل ألنه سابق وإن جاءا معاً فاجلعل لصاحبه ألنه ال سابق فيهما 

ليس فيهما إال من أيخذ إذا سبق ويعطي إذا سبق إال أن  وإن أخرجا معاً مل جيز ألنه يكون قمارا ألنه
النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من يدخال معهما اثلثاً يساوي فرسه فرسيهما ملا روى أبو هريرة أن 

أدخل فرساً بني فرسني وهو ال يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرساً بني فرسني وقد أمن أن 
 اود.يسبق فهو قمار( رواه أو د
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الشيخ: قوله )إال أن يدخال معهما اثلثاً( هذا يسمونه احمللل والصحيح أنه ليس بشرط وأنه جيوز 
ذا هو الفرق فالصواب أن احمللل للمتسابقني فيما جيوز فيه السبق أن يتسابقا وإن مل يكن حملل ألن ه

 ليس بشرط.
وال يعطي فيخالف القمار فإن كان ال يكافئهما  القارئ: وألنه مع وجود احمللل املكافئ فيهم من أيخذ

فوجوده كعدمه ألنه معلوم أنه ال أيخذ شيئا وسواء كان احمللل واحدًا أو أكثر واملسابقة بني اثنني أو 
لقمار وقد حصل على أي صفة كان فإذا تسابقوا فجاءوا معاً أو جاء حزبني ألن الغرض اخلروج من ا

رز كل واحد منهما سبقه وال شيء للمحلل ألنه مل يسبق ومل يسبق املستبقان معاً قبل احمللل أح
أحدمها صحابه وإن سبقهما احمللل أخذ سبقيهما ألنه سبقهما وإن سبق أحد املستبقني وحده أحرز 

ذ من احمللل شيئا وإن سبق أحدمها مع احمللل أحرز املستبق سبق نفسه ألنه السبقني لسبقه ومل أيخ
 آلخر بينه وبني احمللل نصفني الشرتاكهما يف سبقه.غري مسبوق وكان سبق ا



 
 فصل

القارئ: وترسل الفرسان معاً من أول املسافة يف حال واحدة وال جيوز ألحدمها أن جينب مع فرسه 
يصيح به يف وقت سباقه وال جيلب عليه ملا روى عمران بن حصني أن فرساً حيرضه على العدو وال 

)ال جلب وال جنب يف الرهان( رواه أبو داود وعن ابن عباس رضي النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من أجلب على اخليل يوم الرهان فليس منا( فإن 

لعنق فسبق أحدمها برأسه فهو سابق وإن اختلفا يف طول العنق أو كاان استوى الفرسان يف طول ا
فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق وال عربة ابلعنق وإن عثر أحدمها أو  بعريين اعترب السبق ابلكتف

ساخت قوائمه يف األرض أو وقف لعلة فسبقه اآلخر مل حيكم له ابلسبق ألن سبقه إايه للعارض ال 
 لفضل جريه

 
 فصل
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ود عليه يف القارئ: وإن مات أحد املركوبني بطلت املسابقة ألن العقد تعلق بعينه فأشبه تلف املعق
أن يقوم مقامه وله أن ال يفعل ألن اإلجارة وإن مات الراكب مل تبطل ألنه غري املعقود عليه وللوارث 

 العقد جائز ومن جعله الزماً ألزمه أن يقوم مقامه كاإلجارة.
الشيخ: قوله )وإن مات الراكب مل تبطل ألنه غري املعقود عليه( هذا فيه نظر ظاهر، فاملعقود عليه 

هر أنه إذا مات ح أنه هو الفرس مثاًل لكن ال شك أن للراكب أتثرياً يف عدوه وسبقه، فالذي يظصحي
الراكب بطلت املسابقة وأنه ليس للوارث أن يقوم مقامه ألن الثاين قد يرضى أن يسابق امليت وال 

 يرضى أن يسابق الوارث لكونه مثاًل أشد منه.
 

 ابب
 املناضلة

رمي وجتوز بني اثنني وحزبني ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه خرج القارئ: وهي املسابقة ابل
لى أصحاب له يتناضلون فقال )ارموا وأان مع بين فالن فأمسك اآلخرون فقال مالكم فقالوا اي ع



رسول هللا كيف نرمي وأنت معهم فقال ارموا وأان معكم كلكم( رواه البخاري وألنه إذا جاز على 
 ى ثالثة كسباق اخليل.اثنني جاز عل

كون املسابقة بني مجاعة ومجاعة، وفيه الشيخ: يف هذا دليل على ما ذكره املؤلف وهو جواز أن ت
أيضاً دليل على حسن خلق النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فإنه ملَّا احتج عليه الفريق الثاين 

وإمنا كان معهم كلهم حىت يكون مع  قال )أان معكم كلكم( ومل يقل إذن أخرج عنكم فيحرِّمم اجلميع
ون لكنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال يريد أن اجلميع ولو قال إذن أخرج عنكم لرضي اآلخر 

 حيرم األولني الذين قال هلم )أان معكم( وهذا ال شك أنه من حسن خلقه صلوات هللا وسالمه عليه.
 

 فصل
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أحدها تعيني الرماة ألن الغرض معرفة احلذق يف الرمي فال  القارئ: ويشرتط لصحتها شروط مثانية
ن مع كل واحد منهما ثالثة يتحقق مع عدم التعيني كسباق اخليل فإن عقد اثنان نضااًل على أن يكو 

مل يصح لذلك وإن عقد مجاعة نضااًل ليتناضلوا حزبني احتمل أن ال يصح ألن التعيني ال يتحقق قبل 
ح وجيعل لكل حزب رئيس فيختار أحدمها واحدًا وخيتار اآلخر آخراً  التفاصل وقال القاضي يص

بينهما وال جيوز أن يقتسموا ابلقرعة  كذلك حىت يتناضلوا فإن اختلفا يف املبتدئ منهما ابخليار أقرع
ألهنا رمبا وقعت على احلذاق يف أحد احلزبني وال جيوز أن جيعل زعيم احلزبني واحدًا ألنه قد ُييل إىل 

ا فتلحقه التهمة وال جيوز أن جيعل اخلرية يف متييز احلزبني إىل واحد لذلك وال جيوز أن جيعل إىل أحدمه
 احلذاق فيبطل معىن النضال. واحد والسبق عليه ألنه خيتار

 الشيخ: هذا الفصل املدار فيه على التهمة.
 

 فصل
فقد يكون الرامي أحذق بنوع القارئ: الشرط الثاين تعيني نوع القسي ألن األغراض ختتلف ابختالفها 

منه ابلنوع اآلخر وإن مل يكن يف البلد إال نوع واحد مل حيتج إىل التعيني ألن اإلطالق ينصرف إليه  
 كالنقد.

الشيخ: قوله )كنقد( أي أنه لو تبايعوا بدرهم والبلد فيه دراهم متنوعة لكنها متساوية يف الرَّواج 



 كانت خمتلفة الرَّواج فالبد من التعيني.  فالعقد صحيح ويعطى واحد منهما، أما لو
جيز ملا ذكرانه وإن القارئ: فإن عقدا على نوع فأراد أحدمها أن ينتقال إىل غريه أو أن ينتقل أحدمها مل 

عقدا على قوس بعينه فانتقل أحدمها إىل غريه من نوعه جاز ألن األغراض ال ختتلف ابختالف 
ج على الوجهني فيما إذا شرط يف اإلجارة أن ال يستويف األعيان وإن شرط عليه أن ال ينتقل خر 

 املنفعة مبثله.
 

 فصل
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القارئ: الشرط الثالث أن يرميا غرضا وهو ما يقع فيه السهم املصيب من جلد أو ورق أو حنوه وإن 
ن غري عاد فلم جيز أخذ العوض عقاال السبق ألبعدان رميا مل يصح ألن القصد ابلرمي اإلصابة ال اإلب

املقصود والسنة أن يكون هلما غرضان يف هدفني متقابلني يرميان من أحدمها اآلخر مث يرميان من 
اآلخر األول فإن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كذلك كانوا يرمون فروي عن حذيفة وابن عمر 

سعيد ويروى أن  ال أان هبا يف قميص رواهأهنما كاان يشتدان بني الغرضني إذا أصاب أحدمها خصلة ق
 ما بني اهلدفني روضة من رايض اجلنة واهلدف اسم ملا ينصب الغرض فيه.

الشيخ: اهلدف هو شيء قائم كخشبة أو حنوها جيعل فيها ما يرمى إليه وأما الغرض فهو الذي تقع 
 فيه الرمية.

 
 فصل

اعه ألن اإلصابة له وعرضه واخنفاضه وارتفالقارئ: الشرط الرابع أن يكون قدر الغرض معلوماً طو 
 ختتلف ابختالفه فوجب علمه كتعيني النوع.

 
 فصل

(5/266) 

 



القارئ: فإن أطلقا العقد محل على إصابته أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه وغريها وإن 
ن شرطا إصابة موضع من أصاب عالقته مل حيسب له ألن العالقة ما يعلق به والغرض هو املعلق وإ

اليت يف وسطه أو اخلامت الذي يف الدارة مل حيتسب إبصابة غريه ويستحب أن يصفا  الغرض كالدارة
اإلصابة فيقوال خواصل وهو اسم لإلصابة كيفما كانت أو خوارق وهو ما ثقب الغرض أو خواسق 

ما قطع طرفه فإن أطلقا وهو ما ثقبه وثبت فيه أو موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه أو خوارم وهو 
على اخلواصل والقرع كاخلصل فإن أصاب سهماً يف الغرض قد غرق إىل فوقه حسب له اإلصابة محل 

ألنه لواله لوقع السهم يف الغرض وإن كان السهم معلقاً بنصله وابقيه خارج من الغرض مل حيسب له 
أم ال فإن أطارت الريح الغرض وال عليه ألن بينه وبني الغرض طول السهم فال يدري أكان يصيبه 

السهم موضعه حسب له وإن وقع يف الغرض يف املوضع الذي انتقل إليه حسب عليه يف فأصاب 
اخلطأ ألنه أخطأ يف الرمي وإمنا أصاب بفعل الريح وإن عرضت ريح شديدة مل حيسب له السهم يف 

ة واخلطأ ألهنا ال متنع وإن إصابة وال خطأ ألن ذلك من أجل الريح وإن كانت لينة حسب يف اإلصاب
هم دون الغرض مث ازدلف فأصابه حسب خاطئا ألن هذا لسوء رميه وإن عرض عارض من  وقع الس

كسر قوس أو انقطاع وتر أو ريح يف يده فأصاب حسب له ألن إصابته مع اختالل اآللة أدل على 
ه ال حيسب عليه يف اخلطأ حذقه وإن أخطأ مل حيسب عليه ألنه للعارض وقال القاضي ال حيسب له ألن

ه يف اإلصابة كما يف الريح الشديدة وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض مل حيسب عليه فال حيسب ل
ألنه لعارض وإن أصاب بنصله حسب له ملا ذكرانه وإن أصاب بغريه مل حيسب له وإن أغرق الرامي 

ه لسوء رميه أخطأ وحلذقه أصاب يف النزع حىت أخرج السهم من اجلانب اآلخر احتسب له وعليه ألن
ما حسب عليه يف اخلطأ حسب له يف اإلصابة كغريه وإن مرت هبيمة بني يديه وتشوش رميه مل وألن 

 حيسب عليه يف اخلطأ ألنه لذلك العارض وإن خرقه وأصاب
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حسب له ألن هذا لقوة نزعه وسداد رميه وإن شرطا اخلسق فأصاب الغرض وثبت فيه حسب له 
ال حيتسب له ألن سان وإن ثقب ومل يثبت ففيه وجهان أحدمها فإن سقط بعد مل يؤثر كما لو نزعه إن

اخلاسق ما ثبت ومل يوجد والثاين حيسب له ألنه ثقب ما يصلح له فالظاهر أنه مل يثبت لعارض من 
سعة الثقب أو غلظ لقيه وإن مرق منه حسب له ألنه لقوة رميه وإن خدشه ومل يثبت فيه ملناع من 

العارض منعه وإن مل هني لكن إن مل حيسب له مل حيسب عليه ألن حجر أو غلظ األرض فعلى الوج



يكن مانع حسب عليه فإن اختلفا يف العارض وعلى موضع السهم وفيه مانع فالقول قول صاحب 
السهم وإال فالقول قول رسيله وال ُيني ألن احلال تشهد بصدق املدعي وإن مل يعلم موضع السهم ومل 

ل الرسيل مل يثقب موضع ل قول رسيله لذلك وإن كان وراءه مانع فقايوجد وراء الغرض مانع فالقو 
املانع أو أنكر الثقب فالقول قوله مع ُيينه ألن األصل عدم ما يدعيه صاحبه لكنه حمتمل فأحلفناه 

لذلك وإن كان يف الغرض خرق أو موضع ابل فوقع السهم فيه وثبت يف اهلدف وكان صالبته  
ك مل حيسب له وال عليه لوال اخلرق لثبت يف الغرض وإن مل يكن كذلكصالبة الغرض حسب له ألنه 

ألننا ال نعلم هل كان يثبت يف الغرض أو ال؟ وإن ثبت يف اهلدف فوجد يف نصله قطعة من الغرض 
فقال الرامي هذا اجللد قطعه سهمي لقوته وقال رسيله بل هذه جلدة كانت منقطعة من قبل فالقول 

 دم اخلسق وهللا أعلم.قول الرسيل ألن األصل ع
 ألصل عدم اخلسق( نقول األصل السالمة فهذه القطعة مل تنقطع إال ابإلصابة.الشيخ: قوله )ألن ا

السائل: إذا كانت املسابقة يف شيء مما يستعان به على اجلهاد لكن مل يقصد املتسابقان إطالقاً 
 السََّبقم فيها جائز؟ التمرن والتدرب على اجلهاد بل جملرد الرتوح فقط فهل جتوز وهل

 ك والسََّبقم فيها جائز ألن هذه الثالثة ال بد أن تعينه فلو حصل اجلهاد أعانته.الشيخ: ال أبس بذل
 السائل: بعض الناس يتاجرون ابملسابقة فهل هذا جائز؟

(5/268) 

 

ا الشيخ: النصوص عامة ألن فوائد هذه على كل حال حاصلة سواء نوى هبا التجارة أو نوى هب
االستعانة على اجلهاد أو نوى هبا التمرن مطلقاً أو أهناهواية فالنصوص عامة والفائدة حاصلة بكل 

 حال.
سر الرصاص السائل: حىت لو كان يف هذه املسابقة خسارة مال كما لو كان سباق يف الرمي فهنا سيخ

 الذي يطلق؟
ابلعدة كاملة وخيسر ما ينطلق من الشيخ: هذا ال يضر فال بد أن املتسابقني كل واحد منهما سيأيت 

 الرصاص وغريه.
 

 فصل
القارئ: الشرط اخلامس أن يكون مدى الغرض معلوماً مقدراً مبا يصيب مثلهما يف مثله عادة ألن 



م به كالنوع وإن جعاله قدرًا ال يصيبان يف مثله أو ال اإلصابة ختتلف ابلقرب والبعد فاشرتط العل
 ثالمثائة ذراع مل جيز ألن اإلصابة تندر يف مثل هذا فيفوت الغرض. يصيبان إال اندرا كالزائد على

الشيخ: قوله )ألن اإلصابة تندر يف مثل هذا( هذا من قبل أما اآلن فيصيب أبكثر من ثالمثائة ذراع 
ان يعتمد على قوة الرامي والرامي ال يبلغ سهمه إىل هذا إال اندراً لكن يف مضاعفاً لكن فيما سبق ك

 اضر يستطيع الرمي إىل ثالثة كيلو مثاًل مادام أنه ُيكنه رؤيته.الوقت احل
 

 فصل
القارئ: الشرط السادس أن يكون الرشق معلوما والرشق بكسر الراء عدد الرمي ألن احلذق يف 

 الرمي ال يعلم إال بذلك.
 لب.يخ: هذا الفصل لو يرجع فيه إىل كتاب الفروسية البن القيم رمحه هللا يستفيد منه الطاالش

 فصل
القارئ: الشرط السابع أن يكون عدد اإلصابة معلوما كخمسة من عشرين وحنوها ويعترب أن يكون 

 إصابة ال يندر مثلها فإن شرطا إصابة اجلميع أو تسعة من عشرة مل يصح ألن هذا يندر فيفوت
 الغرض.
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ت البناء فمثاًل يقول صاحلب الشيخ: هذا الشرط يقودان إىل مسألة يستعملها الناس اآلن يف مقاوال
ر وما زاد على ذلك خيصم عليك  املال للمقاول تبين يل هذه العمارة أو هذه الفيال خالل أربعة أشه

كل يوم كذا وكذا َفلَِّطَمعِّ بعض املقاولني يوافق على هذا الشرط، والعادة أن مثل هذه املدة ال ُيكن 
ا الشرط ال يصح، أما لو جعل املدة مدًة معلومة أو مدًة أن تتم فيها عِّمارةم هذه الشقة أو الفيال فهذ

به أن يقول املدة ستة أشهر وما زاد خصم عليك، ويف  ُيكن فيها أن ينتهي البناء فهذا ال أبس
املسألة اليت ذكرها املؤلف نقول إذا قدروا إصابة يندر مثلها فإنه ال يصح َفَمْن الذي يستطيع أن 

 ؟ هذا اندر.يصيب مثاًل مثانية من عشرة
َاطَّة واملبادرة أن يقو  ال: من سبق إىل القارئ: ويستحب أن يبينا حكم اإلصابة هل يف مبادرة أو حمم

إصابتني أو حنومها فهو السابق فأيهما سبق إليهما مع تساويهما يف الرمي فهو السابق فإذا رمى كل 
إمتام الرمي ألن املقصود قد  واحد عشرة فأصاب أحدمها إصابتني دون اآلخر فهو السابق وال يلزم



طل النضال ألن الزايدة حصل وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة إصابتني فال سابق فيهما وب
على عدد اإلصابة غري معتد هبا فإن رميا العشرين فلم يصب واحد منهما إصابتني أو أصاابها معاً 

واي فيه من اإلصابة مث من فضل صاحبه فال سابق فيهما وأما املمَحاطَّة فهي إن يشرتطا حط ما تسا
 إبصابة معلومة فقد سبق.

رة، املبادرة معناها أن من سبق ولو يف نصف العدد فهو السابق الشيخ: الفرق بني احملاطة واملباد
واحملاطة أن يقول نكمل العدد ألنك حىت وإن سبقتين وزدت عليَّ فرمبا فيما بقي أكون أغلبك أو 

ويك فيبطل النضال، فهذا هو الفرق بينهما، لكن إذا وصال إىل حد ال ُيكن أكون أكثر منك أو أسا
 ا تستوي املمَحاطَّة واملبادرة.للثاين أن يسبق فيه فهن
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القارئ: فإن شرطا فضل ثالث إصاابت فرميا مخسة عشر أصاهبا أحدمها كلها وأخطأها اآلخر 
يصيب املخطئ اخلمسة ة فيه ألن أكثر ما حيتمل أن فاملصيب سابق وال جيب إمتام الرمي لعدم الفائد

الباقية وخيطئها األول وال خيرج الثاين بذلك عن كونه مسبوقا وإن كان يف إمتامه فائدة مثل أن يكون 
الثاين أصاب من اخلمسة عشر تسعة فإذا أصاب اخلمسة الباقية وأخطأها األول مل يكن مسبوقا 

د على املسابقة واملبادر سابق ذكر انصرف إىل املبادرة ألن العقوجب إمتام الرمي فإن أطلقا العقد 
هذا القاضي وقال أبو اخلطاب يشرتط بيان ذلك يف املسابقة ألن الغرض خيتلف به فمن الناس من 

 تكثر إصابته يف األول دون الثاين فوجب اشرتاطه كقدر مدى الغرض.
 

 فصل
ا وسائر أحوال الرمي يف عدد الرشق واإلصابة وصفتهالقارئ: الشرط الثامن التسوية بني املتناضلني 

فإن تفاضال يف شيء منه أو شرطا أن يكون يف يد أحدمها من السهام أكثر أو أن يرمي أحدمها 
والشمس يف وجهه أو حيسب له خاصل خباسق أو ال حيسب عليه سهم خاطئ مل يصح ألن القصد 

أن حيسب خاسق  له بشرطه ال حبذقه وإن شرطا معرفة حذقهما وال يعرف مع االختالف ألنه رمبا فض
كل واحد منهما خباصلني أو يسقط القريب من إصابة إحدامها ما هو أبعد منها من رمي اآلخر فمن 
فضل بعد ثالث إصاابت فهو السابق صح ألنه ال فضل ألحدمها يف عدد وال صفة وهذه نوع حماطة 

 فصحت كاشرتاط حط ما تساواي فيه.



 
 فصل

ون الرشق ُيكن قسمته عليهم إن كان كل حزب ثالثة وجب إن كان الرماة حزبني اشرتط كالقارئ: و 
أن يكون له ثلث صحيح ألنه جيب التسوية بينهما يف عدد الرمي وال ُيكن إال بذلك فوجب وإذا 

نضل أحد احلزبني صاحبه فاجلعل بني الناضلني سواء من أصاب ومن مل يصب وحيتمل أن يكون 
واجلعل على املنضولني ابلسوية وجهاً واحدا ألنه لزمهم  إصاابهتم ألهنم هبا يستحقون بينهم على قدر

 ابلتزامهم ال إبصابتهم خبالف الناضلني.
 

 السائل: إذا تربع شخص ما للمصارعة واملسابقة ابألقدام فهل هذا جائز؟
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قدام وقال غريمها من سبق منكما الشيخ: ال أبس إذا كان هذا مما يباح فلو أن اثنني تسابقا على األ
ما املالكمة فال، ألن املالكمة فيها فله كذا فال أبس وكذلك يف املصارعة ألن املصارعة ال أبس هبا، أ

 خطورة.
السائل: لو أن أحد املتسابقني قال _ من ابب التحدي _ أعطيك مخسة إصاابت متقدمة أو قال أان 

 س فهل هذا جائز؟أرمي ووجهي للشمس وأنت وجهك لغري الشم
 الشيخ: هذا ال يصح ألن املسابقة البد فيها من التساوي وهذا ظلم ومغامرة.

 ل: حىت وإن كان املتسابق األول راضي بذلك؟السائ
الشيخ: حىت ولو رضي بذلك ال يصح وإذا كان راضي هبذا فنقول يعطيه اجلعل وينتهي األمر وال 

 يتسابقون.
 

 فصل
حلزبني من ال حيسن الرمي بطل العقد فيه ألهنا ال تنعقد على من ال حيسن القارئ: فإن كان يف أحد ا
خر إبزائه كما إذا بطل البيع يف بعض املبيع بطل يف مثنه وهل يبطل العقد الرمي وخيرج من احلزب اآل

يف الباقني على وجهني بناًء على تفريق الصفقة فإن قلنا ال يبطل فلهم اخليار يف الفسخ واإلمضاء 
 الصفقة تفرقت عليهم فإن اختاروا إمضاءه ورضوا مبن خيرج ابزائه وإال انفسخ العقد.ألن 



 
 فصل

ويرمي واحدًا بعد اآلخر ألن رميهما معاً يفضي إىل التنازع واجلهل ابملصيب فإن اتفقا على القارئ: 
فإن كان  املبتدئ منهما جاز وإن كان بينهما شرط عمل به وإن اختلفا وال شرط بينهما قدم املخرج

يف الثاين  املخرج غريمها اختار منهما فإن مل خيرت أقرع بينهما وإذا بدأ أحدمها يف وجه بدأ اآلخر
تعدياًل بينهما فإن شرطا البداية ألحدمها يف كل الوجوه مل يصح ألنه تفضيل وإن فعاله بغري شرط 

وسهما أو سهمني وسهمني وإن جاز ألنه ال أثر له يف إصابة وال جتويد رمي ويرميان مراسلًة سهماً 
 اتفقا على غري هذا جاز لعدم أتثريه يف مقصود املناضلة.

 
 فصل
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القارئ: وإن مات أحد الراميني أو ذهبت يده بطل العقد ألن املعقود عليه تلف فأشبه موت الفرس 
فسخ ألن فيه أتخري عذر وله اليف السباق وإن مرض أو رمد مل تبطل ألنه ُيكن االستيفاء بعد زوال ال

املعقود عليه فملك الفسخ كاإلجارة وإن عرض مطر أو ريح أو ظلمة أخر إىل زوال العارض وإن أراد 
أحدمها التأخري لغري عذر فله ذلك إن قلنا هي جعالة ألهنا جائزة وليس له ذلك إن قلنا هي إجارة 

 به.أو قلب صاحويكره لألمني مدح أحدمها أو زجره ألن فيه كسر قلبه 
الشيخ: قوله )ويكره لألمني مدح أحدمها أو زجره( هذا صحيح فكونه ُيدح أحد احلزبني أو يزجر 

 الثاين ال شك أنه ليس من العدل وهلذا جاء يف احلديث )ال َجَلَب وال جنب(.
 السائل: قول املؤلف )األمني( ماذا يقصد به؟

 دان يف وقتنا احلاضر.ه احلكم عنالشيخ: األمني هو الذي يراقب املتسابقني ويشب
 

 ابب
 اللقطة

القارئ: وهي املال الضائع عن ربه وهي ضرابن ضال وغريه فأما غري الضال فيجوز التقاطه ابإلمجاع 
وهو نوعان يسري يباح التصرف فيه بغري تعريف ملا روى جابر قال )رخص لنا رسول هللا صلى هللا 



ه الرجل ينتفع به( رواه أبو داود وال حتديد يف باهه يلتقطعليه وسلم يف العصا والسوط واحلبل وأش
اليسري إال أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث وشبهه وقال أمحد 
رضي هللا عنه ما كان مثل التمرة والكسرة واخلرقة وماال خطر له فال أبس وحيتمل أن ال جيب تعريف 

 فه قالت عائشة رضي هللا عنها )كانوا ال يقطعون يف الشيء التافه(.رق ألنه اتماال يقطع فيه السا
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الشيخ: الذي يـمْقَطعم يف السرقة هو ربع دينار أو ثالثة دراهم إذا كانت تقابل ربع الدينار وقيل مطلقاً 
بع راهم أو ربع دينار؟ الصواب أنه ر يعين هل النصاب الذي يتم به قطع يد السارق هل هو ثالثة د

دينار وأن ثالثة دراهم يف عهد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تقابل ربع الدينار، والذي ذكره 
املؤلف وهو النوع األول فإنه ُيلكه اإلنسان مبجرد التقاطه إال إذا كان يعرف صاحبه فإنه ال حيل له 

اً ساقطاً ولكن تعرف أنه علمه به مثل أن جتد يف السوق شيئأن يتصرف فيه بل يرده إىل صاحبه أو ي
لفالن فإنه جيب عليك أن ترده له إما إبخباره فيأيت هو ألخذه وإما إبيصاله إليه وكيف تعرف أنه 
لفالن اجلواب إما أن أراه سقط منه وإما أن يكون قد َكَتَب عليه وإما أن أكون قد رأيته يف يديه 

 فإن علم صاحبه وجب عليه أن يـمبَـلِّّغهم له. أنه مقيد مبا إذا مل يعلم صاحبه يكتب به مثالً فاملهم
 السائل: الفلوس اليت قد توجد ضائعة من أصحاهبا ما هو الضابط يف قليلها وما يلتقط منها؟

الشيخ: الظاهر أن هذا خيتلف فقد كانوا يف السابق الرايل له قيمة عندهم وال ُيلك فقد كانوا يف 
الشاة الواحدة ربع رايل واجلريش وما أشبه ذلك بثالثة ون ابلرايل شاة وما يطبخ معها فاألول يشرت 

أرابع الرايل أو ابلعكس، أما اآلن فالرايل ليس بشيء، مث أيضاً ملا كانت الفلوس كثرية كانت 
 اخلمسني رايل ال هتم أما اآلن فيما أظن أهنا هتم.

به قد حيتقره مثالً  على ظن اإلنسان أنه لو أعطاه صاحالسائل: إذا كان الشيء زهيداً ولكن يغلب 
 كقطعة كيك أو قطعة حلوى فهل جيب إعطاه له؟

 الشيخ: حنن قلنا ما دمت أنك تعرفه فإنه جيب عليك أن تـمبَـلَِّّغهم.
السائل: الشيء اليسري الذي ال تتبعه مهة أوساط الناس قلنا إنه ُيلك مبجرد أخذه فإذا أخذه وانتفع 

 أن يرده عليه؟ بعد ذلك صاحب هذا الشيء فهل جيب به مث جاء
الشيخ: ال جيب ألن الشارع ملكه إايه وهذا إذا كان مل يعلمه من قبل أي من قبل أن يتصرف فيه، 

 فال جيب رده.
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القارئ: والنوع الثاين الكثري فظاهر كالم أمحد رضي هللا عنه أن ترك التقاطه أفضل ألنه أسلم من 
ر أبو اخلطاب أن أخذه أفضل شبه والية اليتيم واختاخطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف فأ

إذا وجده مبضيعة وأمن نفسه عليه ملا فيه من حفظ مال املسلم فكان أوىل كتخليصه من الغرق وال 
جيب أخذه ألنه أمانة فلم جيب كالوديعة ومن مل أيمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب فيه مل جيز 

 فحرم كإتالفه. له أخذه ألنه تضييع ملال غريه
التفصيل الصحيح يف هذا أن يقال إذا كان ال أيمن نفسه من التفريط وعدم التعريف الشيخ: 

فالتقاطه حرام ألنه يعرض نفسه ألكل مال ابلباطل، وإذا كان خيشى أن يضيع على صاحبه مثل أن 
ال هذا فرتك أخذه يكون حوله قطاع طريق أو ما أشبه ذلك فََأْخذمهم واجب عليه، وإن مل يكن هذا و 

وهذا إمنا هو يف غري مكة أما مكة شرفها هللا فإنه ال جيوز أن يلتقطه إال إذا كان يمعرِّفمهم، ولكن أفضل 
يمعرِّفمهم إىل مىت؟ اجلواب إىل األبد حىت إذا جاءه املوت فإنه يكتب وصية أبين قد التقطت من مكة كذا 

كة يتلقون األموال الضائعة حىت ال وفقها هللا أانساً يف موكذا فـََعرِّفموا عليه، وهلذا جعلت احلكومة 
 يتعب الناس يف تعريفها.

 
 فصل

القارئ: إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها ووكاءها وهو الذي تشد به وجنسها وقدرها ملا روى 
رق زيد بن خالد اجلهين رضي هللا عنه قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لقطة الذهب والو 

عفاصها مث عرفها سنة فإن مل تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء فقال )اعرف وكاءها و 
طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه( متفق عليه نص على الوكاء والعفاص وقسنا عليهما القدر 

 واجلنس.
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لعفاص والوكاء يكفي إذ أهنا الشيخ: قوله )وقسنا عليه القدر واجلنس( هذا القياس فيه نظر ألن ا
وجد اإلنسان هذا الكيس فإنه مشدودة، وكانوا يف األول جيعلون النقود يف كيس صغري ويشدونه فإذا 



ال يلزمه أن حَيملَّهم وينظر ما فيه من النقود جنساً وقدراً بل يبقيه كما هو مشدودًا على ما هو عليه مث 
 .يمعرِّفه وإذا جاء صاحبه فإنه يستفصل منه

القارئ: وألنه إذا عرف هذه األشياء مل ختتلط بغريها وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبه وإن أخر 
عرفة صفتها إىل جميء مدعيها أو تصرفه فيها جاز ألن املقصود حيصل وقد جاء ذلك يف حديث أميبٍَّ م

ا إال من وال حيل له التصرف فيها إال بعد معرفة صفتها ألن عينها تذهب فال يعلم صدق مدعيه
 حفظ صفتها.

هي وما هو جنسها وما هو الشيخ: إذا جاء إنسان يقول هذه النقود يل فال بد أن يمْسَأل فيقال له ما 
قدرها، لكن هل يلزم أبن يذكر رقمها؟ اجلواب ال يلزم بذلك ألن الناس اآلن ال يهتمون ابلرقم إمنا 

ديدة أو مستعلمة كثريًا أو مستعملة قليالً يهتمون ابلنوع واجلنس لكن رمبا يلزم أبن يقول هل هي ج
 ألن األوراق ختتلف ابالستعمال القليل والكثري.

رئ: ويستحب أن يشهد عليها نص عليه ملا روى عياض بن محار رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا القا
اود عليه وسلم قال )من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وال يكتم وال يغيب( رواه أبو د

يف  وألن فيه حفظها من ورثته إن مات وغرمائه إن أفلس وصيانته من الطمع فيها وال جيب ذلك لرتكه
 حديث زيد وألهنا أمانة فال جيب اإلشهاد عليها كالوديعة.

الشيخ: قوله )لرتكه يف حديث زيد( يعين ترك ذكر اإلشهاد ففي حديث زيد بن خالد اجلهين مل يقل 
 وسلم أشهد عليه. الرسول صلى هللا عليه

 ة.القارئ: قال أمحد رضي هللا عنه وال يبني يف اإلشهاد كم هي لكن يقول أصبت لقط
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الشيخ: ما ذكره املؤلف هنا صحيح وينبغي أيضاً أن ال يمْشهَِّد إال من هو ثقة ألنه لو أشهد غري الثقة 
اهدًا أبن الرجل أشهدين على وجود هذه شألمكن أن يمعلَم غريه ويقول له ادَّعِّى أهنا لك وأان أكون 

 اللقطة.
 

 فصل
القارئ: وجيب تعريفها ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم به وألنه طريق وصوهلا إىل صاحبها فوجب  

كحفظها وجيب التعريف حواًل من حني التقاطها متوالياً ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر به عند 



ألن الغرض وصول اخلرب وظهور أمرها وإمنا حيصل بذلك ألن صاحبها و وجداهنا واألمر يقتضي الفور 
إمنا يطلبها عقيب ضياعها ويكون التعريف يف جمامع الناس كاألسواق وأبواب املساجد وأوقات 

الصلوات ألن املقصود إشاعة أمرها وهذا طريقه ويكثر منه يف موضع وجداهنا ويف الوقت الذي يلي 
ملسجد لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من مسع رجاًل ينشد ضالة يف االتقاطها وال يعرفها يف 

 املسجد فليقل ال ردها هللا تعاىل عليك فإن املساجد مل تنب هلذا( رواه مسلم.
الشيخ: ال جيوز أن ينشد الضالة يف املسجد بل هو حرام وذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر 

ول )ال ردها هللا عليك( ولكن هل يقول )فإن املساجد مل تنب هلذا( أو قمن مسعه أن َيْدعمَو عليه في
نقول إن هذا تعليل للحكم الشرعي أي كأن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول فليدعوا عليه بعدم 

وجودها ألن املساجد مل تنب هلذا إمنا بنيت للصالة؟ اجلواب نقول حيتمل هذا وهذا، لكن األفضل أن 
ن كانت تعلياًل للحكم الشرعي فاألفضل أن يقوهلا من أجل أن يطيب قلب املنشد ألن إيقوهلا حىت و 

الغالب أنه ال ينشد أحد يف املساجد إال وهو جاهل واجلاهل لو تقول له ال ردها هللا عليك بدون أن 
 نتقول له إن املساجد مل تنب هلذا سيكون يف قلبه شيء، وإذا رأيت أنه شوش حىت بعد أن قلت له إ

 املساجد مل تنب هلذا فقل له اي أخي هكذا أمران النيب صلى هللا عليه وسلم.
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القارئ: ويقول من ضاع منه كذا يذكر جنسها أو يقول شيء وال يزيد يف صفتها لئال يفوت طريق 
 معرفة صاحبها.

أو فيها اترخيني  نية اليت فيها توقيتنيالشيخ: هذا معلوم فال يقول مثاًل من ضاع له الساعة الفال
ورابطها أو سريها من جلد أو من حديد أو ما أشبه ذلك، ألنه إذا وصفها بذلك فالكل سيقول هي 

 يل، بل يقول من أضاع ساعًة أو قلماً فيذكر شيئاً عاماً.
تملكها قال القارئ: وأجرة املعرف على امللتقط ألن التعريف عليه وألنه سبب متلكها فكان على م

إن التقطها للحفظ لصحاهبا ال غري فاألجرة على مالكها يرجع هبا عليه وقاله ابن عقيل أبو اخلطاب 
 فيما ال ُيلك ابلتعريف.

الشيخ: مثل اإلبل ال متلك ابلتعريف والصواب أن أجرة اإلنشاد على صاحبها فإن مل يوجد فهي 
ون على مالكها ألن لكن إذا وجد صاحبها فيكدخلت يف ملك امللتقط وال حيتاج أن نعطيه شيئاً، 

هذا اإلنشاد ملصلحة املالك فكيف يعمل هذا الرجل ملصلحته وجزاه هللا خرياً أنه مل يكتمها مث مع 



ذلك نقول له إن األجرة عليك، هذا ال يستقيم، فاألجرة إذاً على املالك وهل للملتقط أن حيبسها 
اجلواب: نعم ألن هذه األجرة  ها حىت تسلمين األجرة؟على أجرهتا فيقول ملالكها ال أعطيك إاي

 ملصلحة العني فله أن حيبسها على أجرهتا كما حيبس املبيع على القول الراجح على مثنه وهللا أعلم.
 

 فصل
القارئ: فإذا جاء مدعيها فوصفها بصفاهتا املذكورة لزم دفعها إليه ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم به 

صاحبها إليها لتعذر إقامة البينة فإن وصفها اثنان أقرع بينهما  تدفع ابلصفة لتعذر وصولوألهنا لو مل 
 فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه كما لو ادعى الوديعة اثنان وقال أبو اخلطاب تقسم بينهما.
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الشيخ: القول األول أصح ألن هذه اللقطة لواحد منهما بال شك إذ أهنا واحدة وكل واحد منهما 
ال ُيكن أن تكون هذه العني طريق إىل الوصول إىل احلق إال ابلقرعة فإن قال قائل أيقول هي يل وال 

مشرتكة بينهما؟ فاجلواب بلى ُيكن، لكن هذا مل يثبت ألن كل واحد يدعي أهنا ملكه وحده وعلى 
 هذا فال طريق إال القرعة بينهما.

ه وإذا مل يصفها فإنه ال يقبل مسألة: اللقطة إذا وصفها مدعيها وطابق وصفه وصفها وجب دفعها إلي
 قوله إال ببينة.

: وإن وصفها أحدمها ولآلخر بينة قدم ذو البينة ألهنا أقوى من الوصف فإن كان الواصف القارئ
سبق فأخذها نزعت منه وإن تلفت يف يده فلصاحبها تضمني من شاء منهما ألن الواصف أخذ مال 

مالكه ويستقر الضمان على الواصف ألن التلف حصل  غريه بغري إذنه وامللتقط دفعه إليه بغري إذن
 ه فإن ضمن مل يرجع على أحد.يف يد

الشيخ: الصحيح أنه ال ضمان على الواجد ألن الواجد تصرف مبقتضى الشريعة اإلسالمية فكيف 
نضمنه!! فيقال ملن له بينة خاصم الرجل الذي وصفها وأخذها أما أن نضمن من وجدها وقام مبا 

 به السنة فال ضمان عليه.هذا قول ضعيف والصواب أنه إذا حَتَرَّى وفعل ما جاءت جيب عليه ف
القارئ: وإن ضمن امللتقط رجع عليه إال أن يكون امللتقط دفعها إليه حبكم حاكم فال يضمن ألهنا 

تؤخذ منه قهرا وإن أتلفها امللتقط فغرمه الواصف عوضها مث جاء صاحب البينة مل يرجع إال على 
 مث يرجع امللتقط على الواصف.قط ألن الواصف إمنا أخذ مال امللتقط ومل أيخذ اللقطة امللت



الشيخ: قوله )يرجع امللتقط على الواصف( أي مبا أخذ منه وهي القيمة اليت عوض هبا عن اللقطة 
 فإنه أيخذها.
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ث لقول النيب صلى هللا عليه القارئ: فإن مل تعرف دخلت يف ملك امللتقط عند احلول حكما كاملريا
ل مالك( وألنه كسب مال وسلم يف حديث زيد )فإن مل تعرف فاستنفقها( ويف لفظ )وإال فهي كسبي

بفعل فلم يعترب فيه اختيار التملك كالصيد واختار أبو اخلطاب أنه ال ُيلكها إال ابختياره ألنه متلك 
 مال ببدل فاعترب فيه اختيار التملك كالبيع.

الظاهر أن قول أيب اخلطاب أصح وهو أهنا ال تدخل يف ملكه إال ابالختيار، ألن احلديث الشيخ: 
يف وجوب دخوهلا بغري اختياره فقوله )استنفقها( يعين لك أن تستنفقها وكذلك قوله ليس بواضح 

)وإال فهي كسبيل مالك( يعين يف جواز االنتفاع هبا، فالظاهر أن قول أيب اخلطاب أصح، ولكن إذا 
 يكن ال امللتقط أان ال أريدها فماذا يصنع هبا؟ اجلواب يدفعها إىل بيت املال وبذلك تربأ ذمته فإن ملق

 بيت املال منتظماً فإنه يتصدق هبا كاملال اجملهول مالكه فيتصدق هبا ابلنية عن من هي له.
نه متلك مال بعوض القارئ: والغين والفقري سواء يف هذا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يفرق وأل

 أشبه البيع.
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القارئ: وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به نص عليه أمحد رضي هللا عنه يف الصياد يقع يف 
ذا ظاهر كالم اخلرقي شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة فإن جاء صحابه وإال فهو كسائر ماله وه

ن اخلرب ورد فيها ومثلها ال يقوم مقامها من كل وجه لعدم وقال أكثر أصحابنا ال ُيلك غري األمثان أل
تعلق الغرض بعينها فال يقاس عليها غريها وقال أبو بكر ويعرفها أبدا وقال القاضي هو خمري بني ذلك 



 عبد هللا أنه يعرفه سنة مث يتصدق به والذي وبني دفعها إىل احلاكم وقال اخلالل كل من روى عن أيب
ا أبدًا قول قدمي رجع عنه واألول أوىل ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نقل عنه أنه يعرفه

قال أتى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا كيف ترى يف متاع يوجد يف الطريق 
 رفه سنة فإن جاء صاحبه وإال فشأنك به( رواه األثرم وقال عمر بنامليتاء أو يف قرية مسكونة قال )ع

اخلطاب رضي هللا عنه يف عيبة )عرفها سنة فإن عرفت وإال فهي لك أمران بذلك رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم(.

الشيخ: العيبة تشبه الشنطة من جلد توضع فيها الثياب وكذلك أيضاً تطلق على الوعاء الذي جيعل 
 لتمر والطعام.فيه ا

ك به كاألمثان وقد دل اخلرب على جواز أخذ الغنم القارئ: وألنه مال جيوز التقاطه وجيب تعريفه فمل
 مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غريها.

الشيخ: هذا هو الصواب بال شك وهو أن اللقطة سواء من األمثان أو من األعيان تـمَعرَّفم سنة فإن 
 للواجد، وعليه فنقول اللقطة تنقسم إىل أقسام:جاء صاحبها وإال فهي 

 ُيلك مبجرد االلتقاط وضابطه أن ال تتبعه مهة أوساط الناس.فالقسم األول ما 
 والقسم الثاين ما حيتاج إىل تعريف سنة وبعده ُيلك.

والقسم الثالث الذي ال ُيلك ابلتعريف وال جيوز التقاطه وهو اإلبل والضوال اليت متتنع من صغر 
 سباع، مث ما بني ذلك فإنه جيوز التقاطه.ال
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: ولقطة احلرم متلك ابلتعريف يف ظاهر كالمه لظاهر اخلرب وألنه أحد احلرمني أشبه املدينة وعنه القارئ
النيب صلى هللا عليه وسلم يف مكة )ال  ال متلك حبال وجيب تعريفها أبدا أو يدفعها إىل احلاكم لقول

 حتل ساقطتها إال ملنشد( متفق عليه.
يفها أبدًا( نقول هذا أصح فإن لقطة مكة ال متلك أبي الشيخ: قوله )وعنه ال متلك حبال وجيب تعر 

حال من األحوال وجيب تعريفها أبدًا وقياسها على املدينة قياس مع الفارق ألن حرم مكة َأوَْكدم من 
املدينة فالصواب أهنا ال متلك حبال، ولكن ماذا يصنع اإلنسان إذا وجدها؟ نقول إذا كان ال  حرم



ىت جيدها رهبا ألن رهبا إذا فقدها ذهب على إثرها يتحسسها، أما إذا كان خيشى عليها فإنه يرتكها ح
مام أو انئبه يف خيشى أن يلتقطها من ال يـمَعرِّفـمَها فهنا جيب أن أيخذها ويسلمها إىل من وكلهم اإل

 حفظها.
 السائل: إذا أخذ شخص ما اللقطة مث أراد أن يرجعها إىل مكانه الذي أخذه منها فهل له ذلك؟

شيخ: إذا أخذها فإنه ال ُيكن أن يردها فإن ردها فهو ضامن على كل حال سواء يف مكة أو يف ال
 غري مكة.

مرة مث أخذها معه إىل بلده، مث علم يف السائل: إذا التقط شخص ما لقطة من احلرم وهو قد جاء للع
 بلده حبكمها فماذا يفعل هبا؟

 هبذا ذمته. الشيخ: يرسلها إىل اجلهة املسؤولة يف مكة وتربأ
 السائل: هل هلذا الشخص أن يتصدق هبا؟

الشيخ: ال ُيكن ذلك، إال إذا كانت املدة طويلة حبيث أنه يويئس من وجود صحاهبا فهنا يتصدق هبا 
 يف بلده ألن الصدقة يف مكة أفضل من الصدقة يف بلده وهو قد وجدها يف مكة فليكن يف مكة ال

 ثواب الصدقة يف مكة.
ملؤلف عن اللقطة وال يعرفها يف املسجد واستدل حبديث )من مسع رجاًل ينشد يف السائل: قال ا

 لك؟املسجد ... اخل( فاحلديث يف نشدان الضالة واملؤلف استدل به يف التعريف فكيف ذ
 الشيخ: التعريف يف املسجد قاسه العلماء على إنشاد الضالة يف احلديث.
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ط قبل متلكها أمانة عليه حفظها مبا حيفظ به الوديعة وإن ردها إىل موضعها القارئ: واللقطة مع امللتق
هللا صلى هللا عليه وسلم )ولتكن ضمنها ألنه ضعيها وإن تلفت بغري تفريط مل يضمنها لقول رسول 

وديعة عندك( وألنه حيفظها لصاحبها إبذن الشرع أشبه الوديعة وإن جاء صاحبها أخذها بزايدهتا 
نفصلة ألهنا ملكه وإن جاء بعد متلكها أخذها أيضا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )فإن املتصلة وامل

ا بزايدهتا املتصلة ألهنا تتبع يف الفسوخ وزايدهتا جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه( وأيخذه
 ي.املنفصلة بعد متلكها مللتقطتها ألهنا حدثت على ملكه فأشبه مناء املبيع يف يد املشرت 



الشيخ: الزايدة املنفصلة إن كانت بعد متام السنة فهي للمتلقط ألهنا دخلت يف ملكه والزايدة 
وكذلك املنفصلة، لكن هذا امللتقط قد يقول أان تعبت على املتصلة قبل متام احلول فإهنا لصاحبها 

فقهاء ظاهره هذه البهيمة وخسرت عليها وأان حافظها ملالكها، فهل له شيء؟ اجلواب نقول كالم ال
أنه ال شيء له ولكن الصحيح أنه يعطى أجرة املثل أو سهم املثل، وكذلك الزايدة املتصلة بعد متام 

هنا لصحاهبا وال أيخذ امللتقط شيئاً والصواب أنه أيخذ وأن الزايدة املتصلة احلول ظاهر كالم املؤلف أ
 ا فإنه يـمَعوَّضم عنها.واملنفصلة بعد متام احلول تكون للملتقط وإذا ردها إىل صاحبه

 السائل: إذا أنفق على الشاة وهي لقطة مبا يزيد على مثنها فهل يرجع مبا أنفق عليها على صاحبها؟
اًل ال جيوز فإذا التقط شاًة وظن أن اإلنفاق عليها سيكون أكثر من قيمتها فإنه جيب الشيخ: هذا أص

 مل يفعل فهو ضامن وال يرجع بشيء.أن يبيعها بعد أن يـَْعرَِّف أوصافها وحيفظ الثمن فإن 
 السائل: لكن لو قال مثاًل قد أييت صاحبها اليوم أو غدًا طالت عليه املدة فهل خيتلف احلكم؟

و مفرط ألنه مادام يعرف أن هذه الشاة ال تساوي إال مائتني ويعرف أهنا إذا بقيت إىل سنة الشيخ: ه
 عها يف احلال.ستأكل ما يساوي مخسة آالف فإنه جيب عليه أن يبي
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القارئ: فإن تلفت بعد متلكها ضمنها ألهنا تلفت من ماله وإن نقصت بعد التملك فعليه أرش 
 نقصها.

ها أي بعد متام احلول ضمنها على كل الشيخ: هذه املسألة يملغز هبا فيقال إذا تلفت بعد مَتَلُّكِّهِّ إاي
ط والفرق بينهما أهنا قبل متام احلول على ملك حال وإن تلفت قبل مل يضمنها إال إذا تعدى أو فر 

صاحبها وهو أمني ال يضمن إال ابلتعدي أو التفريط وأما بعد امللك فهو ملكها فعليه نقصها كما أن 
لى قول أيب اخلطاب الذي صححناه ال يضمن إن له غنمها فعليه غرمها فيضمن بكل حال، لكن ع

مث نقول كذلك إن اختار التملك أو قلنا أبنه ُيلكها قهراً بقيت فهي أمانة عنده إذا مل خيرت التملك 
ففي تضمينه إايها إذا مل يتعد أو يفرط نظر ألن متلكه إايها إذا قلنا أبنه ُيلكها حكماً بغري اختياره 

ه فقد استند إىل سبب شرعي للتملك فكيف يضمن!! فاملسألة حتتاج إىل وإذا قلنا ُيلكها ابختيار 
فت بال تعدي وال تفريط بعد متام احلول، لكن لو ذحبها بعد متام احلول وجاء حترير فيما إذا تل

 صاحبها يطلبها فهل يضمن أو ال؟ اجلواب يضمن ألنه أتلفها هو بنفسه
نه تصرف صادف ملكه فإن جاء صاحبها يف مدة القارئ: وإن ابعها أو وهبها بعد متلكها صح أل



تحق العني وقد أمكن ردها إليه وإن جاء بعد لزوم البيع اخليار وجب فسخ البيع وردها إليه ألنه يس
 فهو كتلفها ألنه تعذر ردها.

الشيخ: ظاهر كالم املؤلف رمحه هللا أنه يضمنها بقيمتها ولكن الصواب أنه ال يضمنها بقيمتها بل 
 مبا ابعها به ألنه ابعها بيعاً شرعياً فهو إمنا ابعها بعد التملك.يضمنها 

 ماالً بلغ النصاب وحال عليه احلول هل يزكيه لصاحبها؟السائل: إذا وجد 
 الشيخ: إن مل جيد صحاهبا فالزكاة على الواجد وإن وجد صاحبها فعلى صاحبها.

 السائل: هل هلذا الواجد إذا أخرج الزكاة أن يتصرف فيها؟
 الشيخ: يتصرف فيها ألن الزكاة واجبة بكل حال.
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لضوال وهي احليواانت الضائعة وهي نوعان أحدمها ما ُيتنع من صغار السباع القارئ: الضرب الثاين ا
بنابه كالفهد فال جيوز التقاطه ملا روى  إما بقوته كاإلبل واخليل أو جبناحه كالطري أو بسرعته كالظباء أو

وهلا زيد بن خالد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن ضالة اإلبل فقال )ما لك 
 دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد املاء وأتكل الشجر حىت جيدها رهبا( متفق عليه.
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الشيخ: ما كان ُيتنع من صغار السباع ال جيوز التقاطه، وقوله )من صغار السباع( احرتازًا من كبارها 
والضبع وما أشبهها كن كالذئب ألن كبار السباع قد ال ُيتنع منه أي حيوان لكن صغار السباع ُي

فهذا يرتك وهنا سؤال وهو ما الدليل على حتديد صغار السباع؟ اجلواب نقول الدليل ليس فيه ضابط 
من السنة أي أنه مل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم )ما ُيتنع من صغار السباع فدعوه( لكن السنة 

املثال أن اإلبل متتنع من صغار  ك أي من هذاجاءت برتك اإلبل فاستنبط العلماء رمحهم هللا من ذل
السباع كالذئب وحنوه والنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )مالك وهلا( واالستفهام هنا لإلنكار 

فأنكر عليه الصالة والسالم أن يتعرض هلا وقوله )دعها( األمر هنا للوجوب يعين اتركها قوله )فإن 
ءها( البطن ألن اإلبل متشي وال يهمها شدة احلر يف اخلف )وسقا معها حذاءها وسقاءها( )حذاءها(



الرمضاء وال شدة احلر يف الظمأ ألهنا إذا وردت املاء مألت بطنها وبقيت أايماً حىت يف شدة احلر 
وقوله )ترد املاء( هذا كالبيان والتعليل لقوله )سقاءها( وقوله )أتكل الشجر( بيان لقوله )حذائها( 

ن ال تتأثر وقوله )حىت جيدها رهبا( وذلك ألن اإلبل أتوي إىل مأواها ف وسعة البطفهي لوجود اخل
ولذلك أحياانً يبيع الرجل البعري اليت بقيت عنده مدة فإذا هبا قد رجعت إليه وقوله عليه الصالة 
ألن  والسالم )حىت جيدها رهبا( يستفاد منه أنه إذا كانت اإلبل يف مسبعة أو يف قطع طريق فإهنا تؤخذ

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إمنا منع من أخذها لرتجع إىل رهبا فإذا كنا نعلم أو يغلب على النيب 
ظننا أهنا لن تعود إىل رهبا لوجود قطاع الطريق أو لكون األرض مسبعة سباعها كثرية فحينئذ نلتقطها 

 بنية حفظها لصاحبها.
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مام والية يف حفظ أموال املسلمني وهلذا كان لعمر القارئ: ولإلمام أخذها ليحفظها ألرابهبا ألن لإل
ا وأشهد عليها وومسها بسمة حظرية حيفظ فيها الضوال فإذا أخذها وكان له محى ترعى فيه تركه

الضوال وإن مل يكن له محى خالها وحفظ صفاهتا مث ابعها وحفظ مثنها لصاحبها ألهنا حتتاج إىل 
 َعْلف.

( الَعلف يعين ال  تعليف.الشيخ: )َعْلفم
القارئ: فرمبا استغرق مثنها وإن أخذها غري اإلمام أو انئبه ضمنها ومل ُيلكها وإن عرفها فإن دفعها 

إلمام برئ من ضماهنا ألنه دفعها إىل من له الوالية عليها أشبه دفعها إىل صاحبها وإن ردها إىل إىل ا
 حبه أو انئبه كاملسروق.موضعها مل يربأ ألن ما لزمه ضمانه ال يربأ منه إال برده إىل صا

 ئ منها.الشيخ: اإلبل ال جيوز التقاطها فإذا التقطها فهو غاصب وإن ردها إىل اإلمام أو انئبه بر 
السائل: أشكل علينا قول املؤلف يف بيان اللقطة قال )أحدمها ما ُيتنع من صغار السباع _ مث قال 

 _ أو بنابه كالفهد( مع أن الفهد من السباع فكيف ذلك؟
لشيخ: الفهد ُيلك فهو ليس كالكلب بل ُيلك ويباع ويشرتى فإذا عرفنا أن هذا الفهد أليف فإننا ا

 ال نتعرض له.
ل: يف هذا العصر ال توجد آابر ألن الناس يعتمدون على السيارات يف جلب املاء فهل لو السائ

 وجدت إباًل ضالة آخذها ألهنا لن جتد ما تشربه أم ال؟
ال أتخذها يف هذه احلال ألنه رمبا ينزل هللا املطر فتشرب أو أييت أحد ويسقيها الشيخ: االحتياط أن 



 احتساابً.
 يان مبوارد املياه.قصة ذكرها الشيخ حول ب
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الشيخ: اإلبل حاسة الشم فيها قوية جداً فقد ذكروا أن قوماً سافروا إىل أطراف اجلزيرة مارين مبكان 
رًا وصاروا يتساقطون من ظهور ضلوا الطريق وكانوا ثالثة عشر نفيسمى الدهناء مقطعة فعطشوا و 

اإلبل وُيوتون إال واحد مل أيت أجله فربط نفسه ربطاً قوايً على انقته وتركها وهو يقول يف نفسه هي 
سوف ترد املاء وأان اآلن لن أحترك وليس يب حراك فربط نفسه مث إن اإلبل وردت املاء فعالً وهذا 

هللا على أيدي الذين يسقون فأنزلوه من البعري   أبقاه هللا عز وجل حىت أنقذهالرجل سبحان هللا
فمرصوا له متراً ابملاء واسقوه قلياًل قلياًل ألهنم لو اسقوه حىت يروى فإنه قد ُيوت من فوره بل اسقوه 

قال العلم قلياًل أي يعطونه جرعة ويبقى قلياًل مث جرعة أخرى وهكذا حىت صحا فقالوا له ما العلم ف
كلهم هذه إبلهم والظاهر أهنم سقطوا وماتوا اتبعوا األثر فتبعوا األثر.   أنه كان معي ثالثة عشر

فوجدوهم سبحان هللا كل واحد ساقط ميت. والقصد من إيراد هذه القصة أن نعرف أن اإلبل 
 ال على املورد.سبحان هللا هلا شم قوي تعرف به موارد املاء ولذلك هذه اإلبل يف القصة ما وقفت إ

 ط يف السباع اليت جيوز بيعها؟السائل: ما الضاب
 الشيخ: كل ما ينتفع به جيوز بيعه إال الكلب.

 
 فصل

 القارئ: النوع الثاين ما ال ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار اإلبل والبقر وحنوها.
ألنه قال يف بداية الفصل الشيخ: قوله )ما ال ينحفظ( كان مقتضى التحرير أن يقول )ما ال ُيتنع( 

 ما ال ُيتنع( وهذا هو املراد بقوله )ما ال ينحفظ( يعين ماال ُيتنع. )أحدمها
 

القارئ: فعن أمحد رضي هللا عنه ال جيوز التقاطها ألنه روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم )ال يؤوي 
التقاطها ملا روى زيد بن  الضالة إال ضال( رواه أبو داود وألنه حيوان أشبه اإلبل واملذهب جواز

ن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن الشاة فقال )خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب( خالد أ
 متفق عليه وهذا خيص عموم احلديث اآلخر وألنه خيشى عليها التلف أشبه غري الضالة.
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ي عن الشيخ: الصواب يف االستدالل أن يقال )ال يؤوي الضالة إال ض ال( يعين الضالة اليت هنم
دمَها وكالمها ظامل من التقاطها وهي اإلبل أو يكون معىن )ال يؤوي( أي ال جيعلها يف مكان وال  يـمْنشِّ

بهها وحينئذ ال نقول خيص عموم احلديث اآلخر بل نقول عام  أيخذ اإلبل ومن يسكت عن الغنم وشِّ
قصد مشوله لعموم األفراد من األصل وحينئذ أريد به اخلصوص والعام الذي أريد به اخلصوص مل ي

ديث وقوله صلى هللا عليه وسلم فنقول ليس هناك ختصيص ألن هذه الصورة مل تدخل أصاًل يف احل
)خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب وقوله )لك( وهذا يكون إذا أخذهتا ومل أيت صاحبها 

آخر ويلتقطها فأخيك هنا أعم من كونه صاحبها وقوله )أو ألخيك( أي صاحبها أو غريه ألنه قد أييت 
ا مثال يعين الذئب أو شبهه من وقوله )أو للذئب( وذلك إذا مل أيخذها أحد وقوله للذئب هذ

الكالب الضارية. وأيهما أفضل؟ اجلواب األفضل أنه إذا رأى أن بقاءها سبب هلالكها فهنا أيخذها 
 وإال فاألفضل تركها.

املصر أو يف مهلكة ألن احلديث عام فيهما وألنه مال جيوز التقاطه فاستواي  القارئ: وسوءا وجدها يف
  كالشاة يف جواز التقاطه ألنه ال ينحفظ بنفسه.فيه كاألمثان والعبد الصغري

الشيخ: العبد الصغري كوننا نقتصر على جواز التقاطه فيه نظر ألن العبد الصغري إذا كان مميزاً أو 
ك خربًا عن سيده وتعرف سيده خبالف الشاة وٍشبهها وأيضاً نقول اخلطر من مراهقاً فإنه رمبا يعطي

من اخلطر على الشاة ال سيما إذا كان هذا الغالم مجياًل فإنه فتنة الفتنة على العبد الصغري أشد 
 عظيمة فلذلك ال ينبغي أن يقال إنه مثل الشاة بل هو أشد حرمة واحرتماً.

حابنا ابلنوع األول ألن هلا قوة فأشبهت البقر وظاهر حديث زيد القارئ: فأما احلمر فأحلقها أص
ية الذئب عليها واحلمر مثلها يف ذلك وعلل املنع من اإلبل إحلاقها ابلغنم ألنه علل أخذ الشاة خبش

 بقوهتا على ورود املاء وصربها بقوله )معها سقاءها( واحلمر خبالفها.
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ن أصحابنا أحلقوها ابلنوع األول ولكن هو ُييل إىل أهنا تلحق ابلشاة الشيخ: املؤلف يقول رمحه هللا إ
 وهو األقرب.



 ا ألنه رمبا تكون تسرح يف املصر بعلم صاحبها؟السائل: إذا وجد البهيمة يف املصر، فكيف يلتقطه
ر الشيخ: هذا إذا علمنا أهنا لقطة أما إذا علمنا أهنا سارحة حىت لو كانت يف الرب القريب من املص

تسرح إليه الغنم ومتشي وإذا كان آخر النهار رجعت إىل أهلها فهي ليست لقطة لكن املقصود إذا 
 علمنا أهنا ضالة.
 وحشية هل هي كاحلمر األهلية؟السائل: احلمر ال

 الشيخ: ال، ألن احلمر الوحشية متتنع من السباع فهي صيد.
َ بني أكله يف احل ال وحفظه لصاحبه وبيعه وحفظ مثنه لقول النيب القارئ: ومىت التقط هذا النوع خمريِّّ

مة ونفقة دائمة صلى هللا عليه وسلم )هي لك أو ألخيك( ومل أيمره حبفظها وألن إبقاءها حيتاج إىل غرا
فيستغرق قيمتها فإن اختار إبقاءها وحفظها لصحاهبا فهو األوىل وينفق عليها ألن به بقاءها فإن مل 

ن أنفق عليها متربعاً مل يرجع على صاحبها وإن نوى الرجوع على يفعل ضمنها ألنه فرط فيها وإ
ن اختار أكلها أو بيعها لزمه صاحبها وأشهد على ذلك ففي الرجوع به روايتان بناًء على الوديعة وإ

حفظ صفتها مث يعرفها عاما فإذا جاء صاحبها دفع إليه مثنها أو غرمه له إن أكلها وال يلزمه عزل 
ألنه ال خيرج من ذمته بعزله فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه وإن أراد بيعها فله أن مثنها إذا أكلها 

 .يتوىل ذلك بنفسه ألن ما ملك أكله فبيعه أوىل
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الشيخ: كثري من العوام يقول إن هذا النوع من اللقطة إذا وجده اإلنسان فله أن أيكله جماانً ألن النيب 
لط ألن ممْلَك صاحبها ابٍق عليها ي لك أو ألخيك أو للذئب( وهذا غصلى هللا عليه وسلم قال )ه

فإذا أكلها ضمنها لصاحبها، أما الذئب فهذا يعين إذا تركها ألنه إذا تركها أكلها الذئب وقوله )أو 
ألخيك( أعم من صاحبها واملعىن ألخيك الذي جيدها من بعدك أو أخيك الذي هو صحاهبا وعلى  

األشياء الثالثة إبقاءها أو بيعها أو أكلها، فإذا وفق رمحه هللا هو خمري بني هذه كل حال فكما قال امل
ابعها حفظ الثمن وإذا أكلها ضمنها ابلقيمة والثالث اإلبقاء واإلبقاء أوىل إال إذا كان يف ذلك ضرراً 

وىل ألهنا قد على صاحبها فمثالً إذا كان الناس يف خصبة والربيع متوفر ومؤونتها سهلة فهنا إبقاءها أ
ثى فقد تلد وأما إذا كان األمر ابلعكس املؤونة شديدة والوقت جدب فهنا ال تسمن وإذا كانت أن

نقول بيعها أوىل بل نقول بيعها متعني أو أكلها ويضمن القيمة ألن إبقاءها مع اجلدب سيجعل يف 
 اإلنفاق عليها ضرر على صاحبها.



عها ألن حديث زيد يدل على ا إن كانت ابقية أو مثنها إن ابالقارئ: فإذا عرفها حواًل ومل تعرف ملكه
ملكه هلا ألنه أضافها إليه بالم التمليك وألنه مال جيوز التقاطه فيملك ابلتعريف كاألمثان وعنه ال 

 ُيلكها واملذهب األول.
رفها؟ الشيخ: الصواب أنه ُيلكها إذا مت احلول، ولكن كيف يـمَعرِّفها، هل كل يوم يعرفها؟ وأين يع

عن املكان؟ نقول أما الزمان فيعرفها مبا جرت به العادة يف أول التقاطها فالسؤال اآلن عن الزمان و 
يعرفها كل يوم وإذا طال الزمن يعرفها بعد عشرة أايم أو بعد نصف شهر وكلما بعد الزمن خف 

لرب فيعرفها يف أقرب أماكن التكرار أما يف املكان فيعرفها يف أقرب بلد إليه أو إذا كان بدو انزلون يف ا
 و.البد

 السائل: إذا أنفق على اللقطة فهل يرجع على صاحبها مبا أنفقه عليها؟
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الشيخ: إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإنه يرجع أما إذا كان بنية التربع فال يرجع، لكن إذا كان مل ينو 
صاحبها ألنه إمنا انفق عليها حلفظ مال على تربعاً وال رجوعاً إمنا نوى حفظ هذه الشاة فإنه يرجع 

 صاحبها.
 السائل: هل يشرتط اإلشهاد على ذلك؟

 الشيخ: اإلشهاد ليس بشرط.
 السائل: هل يسقط التعريف إذا كان هناك أانس ظلمة أيخذون الضوال بغري وجه حق؟

لٍّ إ ذا كان يقدر على ال إالشيخ: ال بد أن يعرفها فإذا عرفها وأتى هؤالء الظلمة وأخذوها فهو يف حِّ
 مدافعتهم وهو مل يفعل.

 
 فصل

القارئ: فإن التقط ماال يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ مل جيز تركه ليتلف فإن فعل ضمنه ألنه فرط يف 
 حفظه.

 الشيخ: البطيخ معروف والطبيخ هو الطعام املطبوخ.
كان يبقى ابلتجفيف كالعنب وإن  القارئ: فإن كان مما ال يبقى ابلتجفيف كالبطيخ خري بني بيعه وأكله 

والرطب فعل ما فيه احلظ لصحابه من بيعه وأكله وجتفيفه فإن احتاج يف التجفيف إىل غرامة ابع 



بعضه فيها وإن أنفقها من عنده رجع هبا ألن النفقة هاهنا ال تتكرر خبالف نفقة احليوان فإهنا تتكرر 
إال إبسقاط النفقة عنه وإن أراد بيعها فله  اكهافرمبا استغرقت قيمته فال يكون لصحاهبا حظ يف إمس

البيع بنفسه ملا ذكران يف بيع الضوال وعنه له بيع اليسري وأما الكثري فإنه يرفعه إىل السلطان والقول 
 يف تعريفه وسائر أحكامه كالقول يف الشاة.

 
 فصل

وإن وجد دراهم  صيادالقارئ: قال أمحد رضي هللا عنه من اشرتى مسكة فوجد يف بطنها درة فهي لل
فهي لقطة ألهنا ال تبتلع الدراهم إال بعد ثبوت اليد عليها وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها 
 الصياد مبا فيها فإن ابعها ومل يعلم ابلدرة مل يزل ملكه عنها كما لو ابع داراً له فيها مال مل يعلم به.

 
 فصل
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فهي بينهما ألهنما اشرتكا يف السبب فاشرتكا يف احلكم وإن ضاعت القارئ: فإن وجد اللقطة اثنان 
جب ردها إليه كامللك وإن من واجدها فوجدها آخر ردها على األول ألنه قد ثبت له احلق فيها فو 

رآها اثنان فرفعها أحدمها فهي له لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من سبق إىل ما مل يسبق إليه 
 ها أحدمها فقال لآلخر ارفعها ففعل فهي لرافعها ألنه مما ال يصح التوكيل فيه.مسلم فهو له( وإن رآ

عل فهي لرافعها( نقول ينبغي أن يقيد هذا مبا الشيخ: قوله )وإن رآها أحدمها فقال لآلخر ارفعها فف
ه إذا مل يكن لآلمر السلطة يف توجيه األمر إىل اآلخر كالسيد يقول لعبده خذها وكإنسان يقول خلادم

خذها، ألن هذا إمنا أخذها خدمة لسيده ومل أيخذها لنفسه فينبغي أن يقيد كالم املؤلف رمحه هللا هبذا 
ومرَّا بلقطة وقال أحدمها لآلخر خذها وليس له سلطة عليه فهنا ال شك  أما إذا كان اثنني متصاحبني

 أهنا تكون لآلخذ.
 

 فصل
لتقاطه ألنه كسب بفعل فصح منه كالصيد فإن القارئ: فإن التقطها صيب أو جمنون أو سفيه صح ا

وليه هبا تلفت يف يده بغري تفريط مل يضمنها ألنه أخذ ماله أخذه وإن تلفت بتفريط ضمنها ومىت علم 



لزمه نزعها منه وتعريفها ألهنا أمانة واحملجور عليه ليس من أهلها فإذا مت تعريفها دخلت يف ملك 
 واجدها حكما كاملرياث.

 
ل املؤلف )فإن التقطها صيب أو جمنون أو سفيه صح التقاطه( مث قال )كالصيد( مع أن السائل: قو 

 صيد اجملنون ال يصح ألنه ال قصد له؟
 أخذ اجملنون الصيد بيده حياً صح فعله.الشيخ: إذا 

السائل: قول أمحد رمحه هللا )من اشرتى مسكة فوجد يف بطنها درة فهي للصياد( كيف تكون للصياد 
 صياد صاد السمكة ومل يصد الدرة؟مع أن ال

الشيخ: لكن الصياد هو الذي أخذ السمكة مبا فيها اللقطة وهو لو علم أن فيها درة فهل سيبيعها 
 ة رايالت؟ اجلواب ال.خبمس

 
 فصل
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القارئ: ويصح التقاط العبد بغري إذن سيده لعموم اخلرب وملا ذكران يف الصيب ويصح تعريفه هلا ألن له 
اًل صحيح فصح تعريفه كاحلر فإذا مت تعريفها ملكها سيده ألهنا كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قو 

عبده األمني ويكون  قبل تعريفها ألن كسب عبده له ويتوىل تعريفها أو امتامه وله اقرارها يف يده
فإن فعل فعليه مستعيناً به يف حفظها وتعريفها وال جيوز إقرارها يف يد من ليس أبمني ألهنا أمانة 

الضمان وإن علم العبد أن سيده غري مأمون عليها لزمه سرتها عنه وتسليمها إىل احلاكم ليعرفها مث 
حكم جنايته وإن عتق العبد بعد يدفعها إىل سيده بشرط الضمان وإن أتلفها العبد فحكم ذلك 

 االلتقاط فلسيده أخذها ألهنا كسبه.
 

 ت يف البهائم فهل األوىل أن يطردها أو يرتكها؟السائل: البقرة إذا جاءت ضالة ودخل
الشيخ: إذا دخلت الشاة أو البقرة أو البعري يف غنمه أو بقره أو إبله فله أن يطردها ألهنا لو بقيت 

نده ملدة أسبوع أو حنو ذلك ألفت املكان ومل تذهب إىل صاحبها، لكن يبادر مشكلة إذ أهنا بقيت ع
 عليه. هو بطردها فإن تركها فاجلناية



 السائل: إذا أشهد شاهدين وتركها مع هبائمه فهل له ذلك؟
الشيخ: إذا كان مما ال جيوز التقاطه كاإلبل والبقر فإنه حرام عليه كما يف احلديث )ال يؤوي الضالة إال 

 ال(.ض
 السائل: إذا طردها لكنها عادت وعجز عن فصلها عن هبائمه فماذا يصنع؟

 فالبد أن يبحث عن صحاهبا وينشدها وتكون ضالة.الشيخ: إذا حاول طردها وعجز 
 

 فصل
 القارئ: واملكاتب كاحلر ألن كسبه لنفسه واملدبر وأم الولد كالقن.

 الشيخ: قوله )كالقن( القن هو العبد اخلالص.
ئ: ومن نصفه حر فلقطته بينه وبني سيده ككسبه فإن كانت بينهما مهاأية مل تدخل يف املهاأية القار 

هني ألهنا من األكساب النادرة فأشبهت املرياث واآلخر تدخل ألهنا من كسبه فهي  يف أحد الوج
 كصيده ويف اهلدية والوصية وسائر األكساب النادرة وجهان كاللقطة.

 
 فصل
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القارئ: والذمي كاملسلم للخرب وألنه كسب يصح من الصيب فصح من الذمي كالصيد والفاسق  
ألهنا أمانة فال يؤمن اكم هبما ضم إليه أميناً حيفظها ويتوىل تعريفها كالعدل لذلك لكن إن علم احل

 خيانته فيها فإذا عرفها ملكها ملتقطها.
 

 فصل
القارئ: ومن التقط لقطة لغري التعريف ضمنها ومل ُيلكها وإن عرفها ألنه أخذها على وجه حيرم عليه 

ُيلكها وإن عرفها بعد ألن السبب الذي فلم ُيلكها كالغاصب ومن ترك التعريف يف احلول األول مل 
 د فات ومل يربأ منها إال بتسليمها إىل احلاكم.ُيلكها به ق

الشيخ: ظاهر كالم املؤلف أنه لو َعرَّفها يف آخر احلول برئت ذمته ولكن الراجح أهنا ال تربأ وأنه إذا 
منه فيكون مفرطاً ومعتدايً أخرها عن أول وجودها فإنه ضامن ألن صحاهبا إمنا يطلبها يف أول ضياعها 



 أيضاً.
 

 فصل
من ترك دابة مبهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها ملا روى الشعيب قال حدثين غري واحد القارئ: و 

من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ومن وجد دابة 
ذ هي له( وألن فيه إنقاذًا للحيوان من اهلالك مع نبقد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها ف

صاحبه له فأشبه السنبل الساقط فإن كان مكاهنا عبدًا مل ُيلكه ألنه يف العادة ُيكنه التخلص وإن  
 كان متاعاً مل ُيلكه ألنه ال حرمة له يف نفسه.
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ما أن يرتكها عجزًا عنها أي نعلم الشيخ: الصواب يف هذه املسألة أن من ترك دابة مث وجدها إنسان فإ
ولكن آلخذها أجرة املثل وأما إذا تركه أنه تركها عجًزا ألن مثلها ال يرتك زهدًا فهذا ال ُيلكه آخذه 

لكونه ليس له به رغبة كما فعل جابر رضي هللا عنه حني أراد أن يسيب مجله فهذا ال أبس أن ُيلكه 
صاحبه تركه رغبة عنه فهو ملن وجده، وإذا علمنا أنه تركه  آخذه وكذلك يقال يف املتاع إذا علمنا أن
مله فهو لصحابه ومن ذلك ما يوجد اآلن يف السيارات اليت عجزًا عن محله وأن الغالب أنه يرجع وحي

أصيبت حبوادث هل جيوز لإلنسان أن أيخذ منها ما يصلح من العدة ألن صاحبها تركها أو يقال يف 
 هذا تفصيل إذا علمنا أن هذه اليت أصاهبا احلادث حادثها يسري وأن هذا تفصيل؟ اجلواب يقال يف

أن أيخذها أو أيخذ منها شيئاً أما إذا علمنا أهنا دامرة وأن صاحبها صاحبها سريجع فال جيوز ألحد 
 تركها وال يريد الرجوع إليها فله أن أيخذ منها ما يراه صاحلاً.

 
 ابب

 اللقيط
التقاطه فرض على الكفاية ألنه إجناء آدمي من اهلالك فوجب كتخليص القارئ: وهو الطفل املنبوذ و 

 الغريق.
ل املنبوذ أو الطفل الذي ضل عن أهله وهذا الثاين يقع كثريًا ال سيما يف الشيخ: اللقيط هو الطف

مواسم احلج والعمرة لكن الذي يوجد يف مواسم احلج والعمرة ال يعترب لقيطاً ألن هناك جهات 



ة تتلقى هؤالء األطفال، لكن لو علمنا أنه قد سيبه أهله فحينئذ يكون لقيطاً وأما الطفل معروفة خمتص
يستطيع أن ُيشي فهذا ال شك أنه لقيط ألن الغالب أن أهله هم الذين نبذوه وإن كان قد الذي ال 

 يقع أن يكون أهله فروا وعجزوا أن حيملوه فرتكوه عجزًا أو وضعوه يف مكان ونسوا، واملهم أن
التقاطه فرض كفاية ألنه إجناء معصوم من هلكه وقول املؤلف )إجناء آدمي( فيه تساهل فالصواب 

 عليل احملرر أن يقول إنقاذ معصوم، ألن اآلدمي غري املعصوم هذا ال جيب إنقاذه بل جيب إهالكه.والت
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أتيت به عمر رضي هللا عنه القارئ: وهو حمكوم حبريته ملا روى سنني أبو مجيلة قال )وجدت ملقوطا ف
 ن األصل يف اآلدميني احلرية.فقال اذهب فهو حر ولك والؤه وعلينا نفقته( رواه سعيد يف سننه وأل

الشيخ: قوله رضي هللا عنه )ولك والؤه( فيه دليل على القول الراجح أن أسباب اإلرث ال تنحصر 
يكون والء العتق أو والء االلتقاط أو والء  يف الثالثة املعروفة وهي النكاح والوالء والنسب، فالوالء

 دت الثالثة.احملالفة وما أشبه ذلك مما يعترب موالة إذا فق
القارئ: وحيكم إبسالمه يف دار اإلسالم إذا كان فيها مسلم ألنه اجتمع الدار وإسالم من فيها وإن 

وإن وجد يف بلد الكفار  وجد يف بلد فيه كفار وال مسلم فيه فهو كافر ألن الظاهر أنه ولد كافرين
مسلم تغليباً إلسالم املسلم وفيه مسلمون ففيه وجهان أحدمها هو كافر ألنه يف دارهم والثاين هو 

 الذي فيه.
الشيخ: ما قاله املؤلف صحيح ولكن ما هي دار اإلسالم ودار الكفر فهل إذا كانت هذه البلدة 

عة وصيام وأعياد وكل شعائر اإلسالم فيها شعائر اإلسالم فيها ظاهرة من آذان وصالة مجاعة ومج
هل نقول هذه بالد إسالم أو بالد كفر؟ نقول ظاهرة لكن حكامها حيكمون ابلقانون عمدًا وقصدًا ف

هي بالد إسالم ألن املظهر فيها مظهر إسالم وإذا قصَّر احلكام أو اعتدوا فإن ذلك ال ينقلها إىل دار 
دار كفر وإن كان يوجد فيها من حيكم ابإلسالم، فهذا هو  الكفر وأما ما هيمن عليه الكفرة فهي
ظهرت فيها شعائر اإلسالم وكان أهلها مسلمني بقطع النظر  تعريف دار اإلسالم فدار اإلسالم ما

عن احلكام واحلكام هلم شأهنم وبه نعرف خطاء من يقولون يف بالد املسلمني اليت حيكم فيها حكامها 
 ذه مسألة خطرية.ابلقانون إهنا بالد كفر فه
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بقي أن يقال إذا كان طفاًل وقلنا أنه كافر ألنه يف بالد أهلها كفار فماذا يرتتب لو قلنا إنه مسلم؟ 
جب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه اجلواب يرتتب عليه أننا إذا قلنا إنه مسلم فمات هذا الطفل و 

و ينقل إىل بلد آخر فيدفن يف مقابر املسلمني ويدفن يف مقابر املسلمني إن كان هناك مقابر مسلمني أ
وإذا قلنا إنه كافر انعكست األحكام وهذا ابلنسبة ألحكام الدنيا أما ابلنسبة ألحكام اآلخرة فكما 

ة )هللا أعلم مبا كانوا عاملني( فيمتحنون يوم القيامة قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لعائش
 .وهللا أعلم مبا كانوا عاملني

 
 فصل

القارئ: وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو حتته من فراش أو سرير أو غريه أو يف يده من نفقة أو 
آدمي حر فما  عنان دابة أو مشدودًا يف ثيابه أو ببعض جسده أو جمعواًل فيه كدار وخيمة فهو له ألنه

 يف يده له كالبالغ.
بري ألن غالب اللقطاء يوضعون يف الدور اخلربة وما الشيخ: قوله )جمعواًل فيه كدار وخيمة( فيه نظر ك

أشبه ذلك أو قد يزضعون يف املساجد فكيف نقول إهنا له!! حىت الذي حوله إذا كان مدفوانً طرايً 
 كالم املؤلف نظر ظاهر.  فهو له وإن كان مدفوانً قدُياً فليس له ففي

ريه مل يكن له ألنه ال يد له عليه وكذلك القارئ: وإن كان مطروحاً بعيدًا منه أو قريباً مربوطاً بغ
املدفون حتته ألن البالغ لو جلس على دفني مل يكن له وقال ابن عقيل إن كان احلفر طرايً فهو له ألن 

 الظاهر أنه حفر النابذ له.
ابن عقيل أن ما حتته إن كان احلفر طراي فال شك أنه له وكأن الذي نبذه جعل الشيخ: الصواب كالم 

ته لئال يشعر به أحد إذا مر حوله ألنه لو كان احلفر قريباً منه شعر به من راءه فإذا كان حتته احلفر حت
 اختفى احلفر ابلطفل ومل يعلم به أحد.

و له إن مل يكن هناك غريه ألن اإلنسان القارئ: وإن وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان أحدمها ه
 يد له عليه. يرتك ماله بقربه والثاين ليس هو له ألنه ال
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الشيخ: الصحيح أنه ليس له إال إذا دلت القرينة على أنه له مثل أن يكون الذي حوله رضَّاعة طفل 
 أوعلبة حليب وما أشبه ذلك مما يدل على أنه له.

ون البلدان اليت حيكم هبا احلكام بغري الشريعة بالد كفر ما مدى الوالء والرباء السائل: الذين يسم
يكون لإلنسان معهم ألن كثري من هؤالء لو نوقش جتده ليس عنده علم ولو زدت يف الكالم الذي 

معه رمبا حتصل فرقة وحيصل نفرة يف القلوب فمثل هذه املواقف هل علينا تركها وعدم النقاش فيها 
 م ماذا؟معهم أ

ونستحل نساءها وأهلها الشيخ: أان أرى أنه يبني احلق ألنه يرتتب عليه إذا كانت بالد كفر أن نغزوها 
أو نوجب على أهلها أن أن يهاجروا منها وسبحان هللا!! بلد يؤذن فيه وتقام اجلمعة واجلماعة ويصام 

د كفر بناًء على أن والهتا رمضان وكل شعائر اإلسالم فيها ظاهرة وأهلها مسلمون مث نقول هي بال
حكم وكلها موجودة يف هذا البلد  حيكمون ابلقانون!! كيف ننسى العبادات اخلمس اليت ليست هي

 واثبتة، مث احلكم أيضاً ليس مجيع القوانني كلها خمالفة للشرع بل بعضها موافق للشرع.
 السائل: هل نناقش هؤالء يف هذه املسائل؟

ونقول هلم اي مجاعة بيننا وبينكم كتاب هللا فهل تستحلون أن تغزوا هذه الشيخ: البد أن نبني هلم 
تطيعوا أن يقولوا ذلك، مث نقول هل لو مات أحد من هذه البلدة ترثونه من أقاربكم؟ البلدة؟! ال يس

لطان إذًا هناك أشياء كثرية ألنه يـَْلَزمم من القول أبهنا بالد كفر، أن نمكفِّر من فيها إال إذا حاربوا الس
 الذي حكم ابلقوانني.

ل نقاش ألهنم إما جهلة أو السائل: إذا غلب على ظن املخاطب والداعي أن هؤالء ليسوا أه
 متعصبون لن يستجيبوا له ماذا يعمل؟

الشيخ: إن غلب على ظنه فإنه يقرر هو بنفسه وال جيادهلم ويقرر الصواب للحاضرين إن كان هناك 
 بالد كفر.حاضرين فيقرر هلم أن هذه ليست 

ساجد فهل يقال عن السائل: بعض الذين أيتون أبطفال من الزان يلقوهنم ابلثياب ويضعوهنم يف امل
 هؤالء أهنم ارتكبوا كبرية؟
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الشيخ: أصل الزان كبرية وال حيل له أن ينبذ هذا الطفل ألنه رمبا ال يؤويه أحد فمثل هذا إذا كان يف 
إذا كان ال يريد أن يتبني أمره بلد يوجد فيه حضانة ورعاية لألطفال فإنه يذهب إىل شخص أمني 



 للحكومة. ويقول له خذ هذا وسلمه
 

 فصل
القارئ: وينفق عليه من ماله ألنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ وجيوز للويل اإلنفاق عليه من غري 

 إذن احلاكم ألنه ويل فملك ذلك كويل اليتيم ويستحب استئذانه ألنه أنفى للتهمة.
 ستئذانه( أي استئذان احلاكم.الشيخ: قوله )ويستحب ا
 يف النفقة فالقول قول املنفق. القارئ: فإن بلغ واختلفا

الشيخ: القول قول املنفق إذا أمكن أما إذا مل ُيكن فإن القول قول الصيب أو يلغى قول هذا وهذا، 
املؤلف ويمرجع إىل ما يقتضيه العرف فإذا اختلف اللقيط بعد أن بلغ ومن التقطه يف مقدار النفقة ف

أمني فالقول قوله يف مثل هذا األمر، لكننا نقول ما مل  يرى أن القول قول املنفق ألنه مؤمتن وأمني وكل
تكذبه العادة فإن كذبته العادة فال قول له، فإذا قلنا إنه ال قول له فهل يكون القول قول اللقيط أو 

واب هذا األخري ألنه أقرب إىل نلغي قول اللقيط وقول املنفق ونرجع إىل ما يقتضيه العرف؟ اجل
 الذي بلغ وقول املنفق ونرجع إىل ما يقتضيه العرف. العدل فنلغي قول الطفل

القارئ: وإن مل يكن له مال فنفقته يف بيت املال لقول عمر رضي هللا عنه )وعلينا نفقته( وألنه آدمي 
لى امللتقط نفقته حلديث حر له حرمة فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقري وليس ع

 ملك فأشبه األجنيب.عمر وألنه ال نسب بينهما وال 
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الشيخ: قوله )وليس على امللتقط نفقته حلديث عمر وألنه ال نسب بينهما( هذا ما مل نقل إن له والية 
واجده ألنه يف النهاية إذا مات هذا  إرث فإن قلنا إن له والية إرث وتعذر بيت املال فإنه ينفق عليه

غنمه فعليك غرمه، أما إذا قلنا ابلقول املشهور عند اللقيط فإنه يرثه واجده، فنقول كما أن لك 
العلماء أنه ال توارث بني اللقيط والقطه فحينئذ ال جتب عليه النفقة إال على سبيل فرض الكفاية 

 حبيث مل يقم به أحد إال هذا الالَّقط.
ية ألن به ئ: وإن تعذر اإلنفاق عليه من بيت املال فعلى من علم حاله اإلنفاق عليه فرض كفاالقار 

بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق فإن اقرتض احلاكم ما أنفق عليه مث ابن رقيقاً أو له أب موسر رجع عليه 
َ من بيت املال.  ألنه أدى الواجب عنه وإن مل يظهر له أحد وميفِّّ



 
 فصل

ه من  ان امللتقط أميناً حرًا مسلما أقر يف يده حلديث عمر رضي هللا عنه وألنه البد لالقارئ: فإن ك
كافل وامللتقط أحق للسبق ويف اإلشهاد عليه وجهان أحدمها ال جيب كما ال جيب يف اللقطة والثاين 

 جيب ألن القصد به حفظ النسب واحلرية فوجب كاإلشهاد يف النكاح.
ىل من عدمه لئال يمَظنَّ يف املستقبل أنه ولده ال سيما إذا كان يدخل الشيخ: ال شك أن اإلشهاد أو 

وخيرج فالقول ابلوجوب قوٌل قوي وهو أن يمشهد أبنه التقط هذا الطفل وأنه ليس من  على البيت
أوالده لئال يظن يف املستقبل أنه من أوالده، وأما القياس الذي ذكره املؤلف ففيه نظر بل يقال إنه 

تهم أنه من أوالده وهو ليس منهم وقوله )ألن القصد به حفظ النسب واحلرمة فوجب( جيب لئال يم 
املؤلف لو قال )فوجب( وسكت لكان الكالم صحيحاً ال غبار عليه لكنه قال )كاإلشهاد يف 

 النكاح( َفذِّْكره النكاح قياس مع الفارق.
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القارئ: وإن التقطه فاسق نزع منه ألنه ليس يف حفظه إال الوالية وال والية لفاسق قال القاضي هذا 
د اللقيط أميناً منع من السفر به يده لقوله إن مل يكن من وج املذهب وظاهر قول اخلرقي أنه يقر يف

 فعلى هذا يضم إليه أمني يشارفه ويشهد عليه ويشيع أمره لينحفظ بذلك.
الشيخ: يؤخذ من هذا التقرير أن األب إذا فارق أم الولد يعين له أوالد من امرأته ففارقها وكان فاسقاً 

وال ُيكن أن يقر احملمول بيد بل الثوب فإنه ال حضانة له ال يصلي ويشرب اخلمر وحيلق اللحية ويس
مثل هذا، وقد نص على هذا الفقهاء رمحهم هللا أبنه ال حضانة لفاسق فاحلكم أبن األب له احلضانة 
مطلقاً فيه نظر، وهذا يقع كثرياً يف بعض القضااي والواجب أن اإلنسان يرتيث فمثاًل إذا امتت البنت 

يها مباشرًة ولكن نقول إذا كان األب فاسقاً وال أهل العلم إهنا تنقل إىل أبسبع سنوات قال بعض 
يبايل وعنده زوجة هي ضرة أمها وال خيفى ما حيصل بني الضرات فيأيت هبا عند زوجته ففي هذه احلال 
ال شك أنه ضرر على البنت أهنا تفقد حنان األم وأتيت إىل شقاء زوجة األب وإذا كان لزوجة األب 

ت فتبقى مكسورة اخلاطر دائماً وهذه مسائل جيب على القضاة د فسوف تؤثرهم على هذه البنأوال
واحلكام أن ال يكونوا ظاهريني فقط فيقولوا مثاًل بنت السبع سنني تنقل إىل أبيها مطلقاً، ال فهذا 

ذهب غلط ألن املقصود من احلضانة هو حفظ الصيب وصيانته وتربيته وليس املقصود إهالكه وهلذا 



نت تبقى عند أمها إىل أن تبلغ وبعضهم قال إىل أن تتزوج، ألنه ال شك أنه ال بعض العلماء إىل أن الب
 أحد أشد حناانً من األم على ابنتها لكن إذا علمنا أن األم ليست أهاًل للحضانة حينئذ تـمنـْزَع منها.

له مسلم فإن التقطه نزع منه و  القارئ: وليس لكافر التقاط حمكوم إبسالمه ألنه ال والية لكافر على
 التقاط احملكوم بكفره ويقر يف يده لثبوت واليته عليه.
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الشيخ: قول املؤلف جبواز إقرار اللقيط احملكوم بكفره يف يد الكافر فيه نظٌر ظاهٌر لقول النيب صلى 
جسانه( فهذا الطفل ينصرانه أو ُي هللا عليه وسلم )كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو

مولود على الفطرة وإذا جعلناه عند هذا الرجل الكافر يمَكفَِّره مثله فالصواب أن الكافر مهما كان 
 سواء كان كتابياً أو نصرانياً أو مشركاً فإنه ال يقر بيده اللقيط بل ينزع منه.

 والعبد انئب عنهلوالية للسيد القارئ: وليس للعبد االلتقاط إال أن أيذن له سيده فتكون ا
 

 فصل
القارئ: فإن أراد امللتقط السفر به وهو ممن مل ختترب أمانته يف الباطن نزع منه ألنه ال يؤمن أن يدعي 
رقه وإن علمت أمانته ابطناً فأراد نقله من احلضر إىل البدو منع منه ألنه ينقله إىل العيش يف الشقاء 

يقيم فيه ففيه وجهان أحدمها يقر يف يده ألهنما سواء إىل بلد آخر  ومواضع اجلفاء وإن أراد النقلة
 فيما ذكران والثاين ُينع منه ألن بقاءه يف بلده أرجى لظهور نسبه.

الشيخ: وال سيما إذا كان يريد أن ينقله إىل املدن من القرى ألن الغالب أن القرى أشد حمافظة من 
ن أحسن هلذا اللقيط أن يتواله من التقطه ه ألنه قد يكو املدن أما إذا تساوى األمران فله أن ينقل

 فيحسن إليه.
 السائل: كيف تعرف أمانة الشخص )أي أمانته يف الباطن(؟

 الشيخ: تعرف مبعامالته ومصاحبته.
 السائل: إذا كانت املصلحة يف بقاء البنت مع أمها فهل تبقى معها حىت لو تزوجت األم؟

 ج األم أبن تبقى حضانتها على بنتها فال مانع.ي الزوج أي زو الشيخ: نعم ولو تزوجت فإذا رض
السائل: ذكر املؤلف أنه ال جيوز نقل اللقيط إىل البادية ألن فيه العيش يف الشقاء ومواضع اجلفاء، 

 لكن البادية فيها فوائد أخرى ألن بعض الناس يرسلون أوالدهم إىل البادية للنجابة.



 يش والشقاء.فاء وشظف العالشيخ: الغالب على البادية اجل
 السائل: لكن لو قيل إن يف ذلك فائدة يف نشأة الطفل وجنابته؟

 الشيخ: ال، مراعاة ما ذكر املؤلف أوىل.
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القارئ: وإن كان اللقيط يف بدو فله نقله إىل احلضر ألنه أرفق به وله اإلقامة به يف البدو ويف حلة ال 
وجهان أحدمها يقر يف يده ألنه أرجى متنقاًل ففيه  تنتقل عن مكاهنا ألن احللة كالقرية وإن كان

 لكشف نسبه والثاين ينزع منه ألنه يشقى ابلتنقل.
الشيخ: األوىل أن يمرجع يف هذا إىل كل قضية بعينها فهذا هو األوىل والتعليالت العامة اليت ذكرها 

لقيط مشفقاً على ال املؤلف قد يعارضها حوادث خاصة وعليه فيقال إذا كان هذا الرجل الذي يتنقل
حريصاً عليه ال يفوته مصلحة فليكن معه ولو تنقل به، وإذا كان ابلعكس وهو أنه إذا تنقل به أضاعه 

 فإنه ينزع منه.
 

 فصل
القارئ: فإن التقطه موسر ومعسر قدم املوسر ألنه أحظ للطفل فإن تساواي وتشاحا أقرع بينهما لقول 

َن َأْقالَمهمْم أَيُـّهمْم َيْكفملم َمْرمَيَ( وألهنما تساواي يف احلق فأقرع بينهما   إِّْذ يـمْلقمو هللا تعاىل )َوَما كمْنَت َلَدْيهِّمْ 
كالعبدين ابلعتق وإن ترك أحدمها نصيبه كفله اآلخر والرجل واملرأة يف هذا سواء ألن املرأة أجنبية 

 والرجل حيضنه أبجنبية فهما سواء.
 

 فصل
ا فالقول قوله وهل يستحلف فيه وجهان وإن كان هو يف يد أحدمهالقارئ: فإن اختلفا يف امللتقط و 

يف يديهما قدم أحدمها ابلقرعة وهل يستحلف على وجهني وإن مل يكن يف يد واحد منهما سلمه 
السلطان إىل من يرى منهما أو من غريمها ألنه ال يد ألحدمها وإن كان ألحدمها بينة قضي هبا ألهنا 

أسبقهما اترخيا ألنه يثبت هبا السبق إىل االلتقاط وإن نهما بينة قدم أقوى فإن كانت لكل واحد م
تساواي وهو يف يد أحدمها انبىن على بينة الداخل واخلارج وإن تساواي يف اليد أو عدمها سقطتا وأقرع 

 بينهما فقدم هبا أحدمها.



 
 املال؟السائل: إذا وجد مع اللقيط مال كثري فإن بعض الناس قد يدعيه ألجل أخذ هذا 

 إذا ادعاه وحنن نعلم أن بقاءه يف يده ضرر على اللقيط نزعناه منه.الشيخ: 
 السائل: ما معىن قول املؤلف )بينة الداخل واخلارج(؟
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الشيخ: هذه أتتينا إن شاء هللا يف ابب الدعاوي والبينات ولكن لنضرب لك مثاًل هبا فإذا كان بيدك 
أنت أتيت ببينة تشهد أنه قلمك م قلمه وأتى ببينة تشهد أنه قلمه و قلم وادعى إنسان أن هذا القل

فهنا الداخل أنت واخلارج هو املدعي فمن يمقدم منكما أنت أو املدعي؟ قيل يمقدم الذي يف يده 
العني وهذا أحد القولني يف املسألة وقيل يمقدم اخلارج ألن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل البينة على 

ت يف جهته بينة بل يف جهته اليمني فقط، لكن أتى ببينة والذي يف يده العني ليس املدعي وهذا
 الصواب أن الذي بيده العني هو املقدم ألنه عنده بينة ويد.

مسألة: إذا وطأ إنسان امرأة بشبهة وأتت بولد فهو ولده لكن يف املسائل اخلفية وما يشاهبها يرجع 
 فيها إىل القضاة.

 
 فصل

ق ال ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له مبال ادعى نسبه رجل حلقه ألنه أقر له حبالقارئ: وإن 
وأيخذه من امللتقط إن كان من أهل الكفالة ألن الوالد أحق بكفالة ولده وإن كان كافرًا مل يتبعه يف 

لكفار على الدين ألنه حمكوم إبسالمه ابلدار فال يزول ذلك بدعوى كافر وال يدفع إليه ألنه ال والية 
 الكافر كاملسلم يف ثبوت النسب منه وال ضرر على أحد يف انتسابه إليه. مسلم ويثبت نسبه منه ألن

 الشيخ: إذا ادعى إنسان أن هذا اللقيط ولده فإنه يمتبع إايه.
القارئ: وإن كانت له بينة بوالدته على فراشه أحلق به نسباً ودينا ألنه ثبت أنه ابنه ببينة ذكره بعض 

 الدين إال أن تقوم البينة أنه ولد كافرين حيني ألن الطفل حابنا وقياس املذهب أنه ال يلحقه يفأص
 حيكم إبسالمه إبسالم أحد أبويه أو موته وإن ادعت امرأة نسبه ففيها ثالث رواايت:

 إحداهن يقبل قوهلا ألهنا أحد األبوين فثبت النسب بدعواها كاألب ويلحق هبا دون زوجها.



نه يؤدي إىل أن تلحق بزوجها نسب مل يقر به أو ينتسب إليه إن كان هلا زوج مل تقبل دعواها أل الثانية
 ما يتعري به وإن مل يكن قبل لعدم ذلك.
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والثالثة إن كان هلا إخوة ونسب معروف مل تقبل دعواها ألن والدهتا ال ختفى عليهم وإن مل يكن قبلت 
ا ألنه حمكوم حبريته فال يثبت رقه مبجرد حلقنا النسب هبا مل يثبت رق ولدهواألمة كاحلرة إال أننا إذا أ

 الدعوى كما مل يثبت كفره.
 

 فصل
القارئ: فإن ادعى نسبه رجالن وألحدمها بينة فهو ولده ألن له حجة فإن كان هلما بينتان أو ال بينة 

حدمها حلق به ملا روت عائشة هلما عرض على القافة معهما أو مع عصبتهما عند فقدمها فإن أحلقته أب
هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل مسرورًا تربق أسارير وجهه فقال )أمل تري أن جمززاً  رضي

املدجلي نظر آنفاً إىل زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه األقدام بعضها 
حلقته هبما حلقهما النيب صلى هللا عليه وسلم وإن أ من بعض( متفق عليه فلوال أن ذلك حق ملا سر به

ملا روى سليمان بن يسار عن عمر رضي هللا عنه يف امرأة وطئها رجالن يف طهر فقال القائف قد 
اشرتكا فيه فجعله عمر بينهما رواه سعيد وعن علي مثله قال أمحد ويرثهما ويراثنه ونسبه من األول 

منهم وإن كثروا ألن املعىن يف الثة وينبغي أن يلحق مبن أحلقته قائم ال يزيله شيء قال ويلحق بث
االثنني موجود فيما زاد فيقاس عليه وقال القاضي ال يلحق أبكثر من ثالثة وقال ابن حامد ال يلحق 

 أبكثر من اثنني ألننا صران إىل ذلك لألثر فيجب أن يقتصر عليه.
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ضي هللا عنهما كان املشركون واملنافقون يشيعون أن أسامة الشيخ: يف حديث أسامة بن زيد وأبيه ر 
 صلى هللا عليه وسلم وإال ليس ولدًا لزيد الختالف ألواهنما وأهم شيء عندهم هو الطعن برسول هللا

فهذا ليس بغريب والرجل الذي ولدت امرأته غالماً أسود وهو وزوجته أبيضان قال النيب صلى هللا 
لعله نزعه عرق( لكن املشركون واملنافقون يريدون إيذاء الرسول عليه عليه وعلى آله وسلم له )



شهادة جمزز املدجلي ألن بين مدجل أهل قافة الصالة والسالم وهلذا سمرَّ النيب صلى هللا عليه وسلم ب
يعرفون القافة َفسمرَّ بذلك كأنه حصل بينة فوق بينة وكلما كثرت البياانت كان الثبوت أقوى، ويف هذا 

ديث دليل على أن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كغريه من البشر يمَسرُّ وحيزن فجميع احل
عليه الصالة والسالم ولو مل يكفيك إال هذه اآلية وهي قوله تعاىل العوارض البشرية تلحق الرسول 

َا إِّهَلمكمْم إِّلَ  ثْـلمكمْم يموَحى إِّيَلَّ َأمنَّ َا َأاَن َبَشٌر مِّ ٌد( لو مل يكن معك إال هذه اآلية لكانت كافية )قمْل إِّمنَّ ٌه َواحِّ
الذي ُيتاز به صلى هللا عليه  )أان بشر مثلكم( وإمنا امتاز النيب صلى هللا عليه وسلم ابلوحي فهذا

وسلم عن غريه أما بقية الطبائع البشرية فهو كغريه، وفيه أيضاً دليل على العمل ابلقافة وهي يف 
ا السنة وقضاء اخللفاء الراشدين، لكن هل يعمل هبا يف األموال يف هذا األنساب واضحة جاءت هب

ال وإمنا عممل هبا يف األنساب لتشوف خالف بني أهل العلم فقال بعضهم ال يعمل هبا يف األمو 
الشارع إىل إثبات النسب خبالف األموال ولكن القول الراجح بال شك أهنا أي القافة اثبتة يف 

تة يف األنساب واألنساب يتفرع عليها أموال ألنه إذا حكمنا أبنه ابنه مثالً تواراث األموال كما هي اثب
رجل اآلخر وما أشبه ذلك، فالصواب أن القافة معتربة لكن وَحرمَم التناكح بني هذا الرجل وبنات ال

رَّابً ابإلصابة فيها فإن مل يكن مسلماً فقد ذكر األ صحاب البد أن يكون القائف مسلماً عداًل جمم
 رمحهم هللا أنه ال يقبل،
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ٌق بِّنَـَبٍأ  وإن مل يكن عداًل ذكروا أيضاً أنه ال يقبل لقوله تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا إِّْن َجاءَكمْم فَاسِّ
نظر ألننا إذا حصلت لنا الثقة من تقرير الكافر والفاسق فإننا نقبل فـَتَـبَـيـَّنموا( ولكن يف هذه املسألة 

رَّابً ابإلصابة يف القافة ويدل هلذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم اعترب قول ذ لك بشرط أن يكون جمم
املشرك يف أخطر األشياء وذلك حني هاجر من مكة استعمل رجاًل يقال له عبد هللا بن أريقط من بين 

ه النيب صلى هللا عليه ن جيدًا يف معرفة الطرقات كما جاء يف احلديث )هادايً خريتاً( استأجر الديل كا
وعلى آله وسلم ليدله إىل املدينة فهذا السفر خطري بل هو من أخطر األسفار ألن قريشاً تنقب عن 

عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن معه يف كل مكان حىت جعلوا ملن جاء ابلرسول صلى هللا 
آله وسلم وثق هبذا الرجل وهو وسلم وأيب بكر مائتني من اإلبل ولكن النيب صلى هللا عليه وعلى 

مشرك يف هذا األمر اخلطري ألن املدار على الثقة واآلن يوجد من أطباء الكفار مثاًل من تثق به أكثر 
اآلخرة لكن يرجو بذلك  من بعض أطباء املسلمني ملهارته وألمانته يف مهنته فهو ال يرجو بذلك ثواب



اعتبار القيافة يف األموال كما هي معتربة يف السمعة واستقامة املهنة، فاخلالصة أن الصواب 
 األنساب.
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القارئ: فإن مل توجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقواهلم فقال أبو بكر يضيع 
د يرتك حىت يبلغ ويؤخذان نسبه ألنه ال دليل ألحدمها فأشبه من مل يدع نسبه أحد وقال ابن حام

منهما مقر به فإذا بلغ أمرانه أن ينتسب إىل من ُييل طبعه إليه ألن ذلك يروى  بنفقته ألن كل واحد
عن عمر رضي هللا عنه وألن الطبع ُييل إىل الوالد ماال ُييل إىل غريه فإذا تعذرت القافة رجعنا إيل 

لصيب  ني به النسب وتلزم به األحكام فال يقبل من ااختياره وال يصح انتسابه قبل بلوغه ألنه قول يتع
كقول القائف وسواء كان املدعيان مسلمني حرين أو كافرين رقيقني أو مسلم وكافر وحر وعبد ألن  
كل واحد منهم لو انفرد صحت دعواه فإن ادعاه امرأاتن وقلنا بصحة دعوتيهما فهما كالرجلني إال 

عوهتا دون تحيل ولد من أنثيني وإن كانت إحدامها تسمع دأنه ال يلحق أبكثر من واحدة ألنه يس
األخرى فهي كاملنفردة به وإن أحلقته القافة بكافر أو أمة مل حيكم برقه وال كفره ألنه ثبت إسالمه 

 وحريته بظاهر الدار فال يزول ذلك بظن وال شبهة كما مل يزل مبجرد الدعوة.
 

 املرياث؟ السائل: إذا أحلق اللقيط برجلني فكيف يكون
ط ورث مجيع ماله ولو مات عن ذي فرض وهذا ورث مجيع الشيخ: لو مات أحد الرجلني عنه فق

 ماله ومها يراثنه مرياث أب فيقتسمان مرياث األب ولو صار له ابن أخذا السدس.
 السائل: من املعلوم أن الطفل إمنا خيلق من مين واحد فكيف نلحقه برجلني؟

ّلق اجلنني من املاءين.الشيخ: الفقهاء يرون أنه   ُيكن أن خيم
 

 فصل
ارئ: فإن كان المرأتني ابن وبنت فادعت كل واحدة أهنا أم االبن احتمل أن يعرض معهما على الق

القافة واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل اخلربة فمن كان لبنها لنب ابن فهو ابنها وقد قيل إن لنب 
 االبن ثقيل ولنب البنت خفيف فيعترب ذلك.
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ا إذا جاءت ببنت صار لبنها خفيفاً وإن جاءت اببن صار الشيخ: ال أدري عن صحة هذا وهو أهن
يرش أي ينضح ابملاء فقط لبنها ثقيالً ال أدري عن صحة هذا لكن لو نظران إىل أن االبن بوله خفيف 

بدون غسل واجلارية ابلعكس لكان يقتضي ذلك أن يكون لبنها الذي خيلقه هللا لإلبن خفيفاً ولكن 
 ا شيئاً فال أرجح خالف كالم املؤلف بل يرجع يف هذا إىل األطباء.مع ذلك أان ال أبين على هذ

 
 فصل

فة األنساب وأشتهر ذلك يف بين مدجل القارئ: والقافة قوم من العرب عرفت منهم اإلصابة يف معر 
رهط جمزز وسراقة بن مالك بن جعشم وال يقبل قول القائف إال أن يكون ذكرًا عدالً جمرابً يف اإلصابة 

جيري جمرى احلكم فاعترب ذلك فيه قال القاضي يرتك الغالم مع عشرة غري مدعيه ويرى ألن ذلك 
نهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه فإن أحلقه القائف فإن أحلقه أبحدهم سقط قوله وإن نفاه ع

 مبدعيه علمت إصابته.
م مع عشرة الشيخ: قول القاضي رمحه هللا )سقط قوله( أي سقط قول املدعي وذلك أبن يوضع الغال

غري املدعي فإنه يبعد عنهم فإذا قال القائف هو ابن فالن فهنا يسقط قول املدعي ألن القائف اآلن 
تمل أن قوله )سقط قوله( أي قول القائف ألن هؤالء العشرة مل يدعوه فيسقط منعه عن املدعي، وحي

ل هؤالء ليسوا من آابءه فإننا قوله مبعىن أننا ال نعمل به ألن هؤالء ما أدعوه وإن نفاه عنهم فقال ك
جنعله مع عشرين وفيهم مدعيه فإن أحلقه مبدعيه عملمت إصابته، وهذه كلها قرائن يف احلقيقة وليست 

 هي ممؤَكِّدات.
السائل: إذا قلنا إن املراد بقوله )سقط قوله( أي قول املدعي، وقد جعلنا الغالم مع عشرة غري 

 مدعيه فكيف يسقط قول املدعي؟
: ألن القائف أحلقه هبؤالء فكيف يكون لواحد من هؤالء وللمدعى أيضاً مع أن القائف مل الشيخ

 يلحقه إال بواحد من هؤالء.
 كون هناك اختبار للقائف فيبقى الغالم مع عشرة مث يبقى مع عشرين؟السائل: أال ي

 الشيخ: هو اختبار للقائف إذا نفاه عنهم فيؤتى ابملدعي معهم وجيعلون عشرين.
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القارئ: وهل يكتفى بواحد فيه وجهان أحدمها يكتفى به ألن النيب صلى هللا عليه وسلم سر بقول 
الثاين ال يقبل إال اثنان ألنه جمزز وحده ألنه مبنزلة احلاكم جيتهد وحيكم كما جيتهد احلاكم وحيكم و 

 حكم ابلشبه واخللقة فال يقبل من واحد كاحلكم ابملثل يف جزاء الصيد.
لشيخ: الصحيح أنه يكتفى ابلواحد ألن هذا حكم وليس بشهادة فهوال يقول أان أشهد أن هذا وملَِّد ا

 على فراش فالن لكنه بتجربته حيكم أبنه ولد فالن.
 

 فصل
ل رقه مل يقبل ألن األصل احلرية فإن شهدت له بينة ابمللك قبلت وإن مل تذكر القارئ: فإن ادعى رج

ك مال وإن شهدت ابليد للملتقط مل حيكم له ابمللك ألن سبب يده قد السبب كما لو شهدت له مبل
 علم وإن شهدت هبا لغريه ثبتت والقول قوله يف امللك مع ُيينه كما لو كان يف يده مال فحلف عليه.

 
 فصل

قارئ: ومن حكمنا إبسالم أحد أبويه أو موته أو إسالم سابيه فحكمه حكم سائر املسلمني يف ال
وجوب القود على قاتله قبل البلوغ أو بعده وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب حياته وموته و 

مه ثالثة فإن اتب وإال قتل ألنه حمكوم إبسالمه يقينا فأشبه غريه من املسلمني ومن حكمنا إبسال
ابلدار وهو اللقيط فكذلك ألنه حمكوم إبسالمه ظاهرا فهو كالثابت يقينا وذكر القاضي وجهاً آخر 

 يقر على كفره ألنه مل يثبت إسالمه يقينا.أنه 
 

 السائل: قول الفقهاء أنه يستتاب ثالاثً، ما الراجح يف مسألة االستتابة؟
انئبه ألنه وردت آاثر عن الصحابة أبنه يقتل الشيخ: الصواب أن االستتابة ترجع إيل رأي اإلمام أو 

فيها قتٌل فإنه يقتل وال يستتاب، لكن يف فورًا وهذا يف غري احلدود أما احلدود إذا بلغت السلطان و 
 مسألة الكفر إن رأى اإلمام أن يستتاب فعل ذلك.

 أنه يزاد عليها؟السائل: على القول أبنه ينظر إىل رأي اإلمام فهل االستتابة تكون ثالثة أايم أم 
 الشيخ: الثالثة تكفي ألن الثالثة معتربة يف الشرع يف مسائل كثرية.

 
 فصل
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لقارئ: فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان أو جىن عليه أو ادعى رقه فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط ا
ة ألنه مما يدرأ ابلشبهات ألنه حر يف احلكم وحيتمل أن يقبل قول املدعي يف درء حد القذف خاص

 خبالف القصاص.
ذا االحتمال غري صحيح الشيخ: قوله )وحيتمل أن يقبل قول املدعي( الصحيح يف هذه املسألة أن ه

بل هو مرجوح فيقال مادمنا حكمنا حبريته فإنه يرتتب على هذا كل ما يرتتب على احلر، ومسألة 
 ا.الدرء ابلشبهات هي يف ثبوت اجلناية ال يف حمله

 
 فصل
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القارئ: وإن بلغ فتصرف مث ثبت رقه فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد ألنه ثبت أنه مملوك وإن أقر 
د لزمه ابحلرية أحكام من ابلرق على نفسه بعد أن كان أقر ابحلرية مل يقبل إقراره ابلرق ألنه ق

العبادات واملعامالت فلم ُيلك إسقاطها وإن مل يتقدم منه إقرار ابحلرية وكذبه املقر له بطل إقراره ألنه 
حيتمل أن ال يقبل ألن يف ال يثبت رقه ملن ال يدعيه فإن أقر بعده لغريه قبل كما لو أقر له مبال و 

جوعه عنه كما ال يقبل رجوعه عن احلرية وإن صدقه األول إقراره لألول اعرتفاً ليس لغريه فلم يقبل ر 
ففيه وجهان أحدمها ال يقبل ألنه حمكوم حبريته فال يقبل إقراره مبا يبطلها كما لو أقر هبا والثاين يقبل 

دم رجالن من دار احلرب فأقر أحدمها لصحابه ابلرق ألنه جمهول احلال أقر ابلرق فقبل كما لو ق
يقبل إقراره يف مجيع أحكامه ألنه معىن يثبت الرق فأثبته يف مجيع أحكامه كالبينة فعلى هذا حيتمل أن 

وحيتمل أن يقبل فيما عليه دون ماله ألنه أقر مبا يوجب حقاً له وعليه فيثبت ما عليه دون ماله كما 
على رهن يل عنده فإن قلنا ابألول وكان قد نكح فهو فاسد حكمه حكم ما لو قال لفالن علي ألف 

لو تزوج العبد أو األمة بغري إذن سيده وإن تصرف بغري النكاح فسدت عقوده كلها وترد األعيان إىل 
أرابهبا إن كانت ابقية وإن كانت اتلفة ثبتت قيمتها يف ذمته ألهنا ثبتت برضى أصحاهبا وإن قلنا ال 

بعده فلها األقل ماله وهي أمة فنكاحها صحيح وال مهر هلا إن كان قبل الدخول وإن كان  يقبل يف
من املسمى أو مهر املثل ولزوجها اخليار بني املقام معها على أهنا أمة أو فراقها إن كان ممن جيوز له 

أنه عبد نكح  نكاح األمة ألنه ثبت كوهنا أمة يف املستقبل وإن كان املقر ذكراً فسد نكاحه إلقراره



إن كان قبل الدخول وال تبطل عقوده بغري إذن سيده وحكمه حكم احلر يف وجوب املسمى أو نصفه 
وما عليه من احلقوق واألمثان يؤدى مما يف يده وما فضل ففي ذمته وما فضل معه فلسيده وإن جىن 

 جناية توجب القصاص اقتص منه حراً كان اجملين
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 كانت خطأ تعلق أرشها برقبته ألنه عبد وإن جىن عليه حر فال قود ألنه عبد.عليه أو عبدا وإن  
جد اللقيط إال اندراً ففيه مترين الشيخ: أطال املؤلف رمحه هللا الكالم يف مسألة اللقيط وهذا إن مل يو 

للطالب على التفريعات على القواعد فالكالم مفيد على كل حال إن شاء هللا ورمبا يف بعض البالد 
 يكثر اللقطاء فتكون معرفة أحكامه مهمة.

 
 ابب

 الوديعة
وقد  القارئ: قبول الوديعة مستحب ملن علم من نفسه األمانة ملا فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته

 أمر هللا تعاىل ورسوله هبما.
ين الشيخ: الوديعة هي أن يضع ماله عند شخص حيفظه له سواء كان املال مما ينقل أو مما ال ينقل يع
سواء كان مااًل كبريًا ال ُيكن نقله أو كان مما ينقل أو كان مما يتناول كاألمثان واجلواهر واحللي وما 

عند َمْن حيفظه له وأييت إن شاء هللا أحكام املمَودَع وهي أي  أشبهها فهي أي الوديعة أن جيعل ماله
فألهنا ماله واألصل أن مجيع تصرفاته يف  الوديعة مستحبة للممودَعِّ مباحة للممودِّعِّ أما إابحتها للممودِّع

ماله مباحة وأما املمودَع وهو الذي أيخذها فإهنا مستحبة له ملا يف ذلك من اإلحسان وقضاء حاجة 
كن بشرط أن أيمن نفسه عليها فإن كان ال أيمن نفسه أو كان يف مكان خوف خيشى عليها أخيه ل

ن ال أيمن نفسه عليها ألنه لو قبلها لعرض نفسه لإلمث فاألفضل أن ال أيخذها أما األول فظاهر إذا كا
عليه لصوص والعقوبة وأما الثاين فألنه لو قبلها رمبا يشق عليه حفظها والدفاع عنها ألنه رمبا يسطو 

ألخذها فيتعب؟ فإن قال قائل يف هذه املسألة إذا كان وجودها عنده أحفظ هلا من وجودها عند 
ابب التعاون ويستحب أن أيخذها؟ اجلواب نعم نقول هكذا فنقول صاحبها فهل نقول إن هذا من 

يته مادمت أنت عندك جنود وعندك من حيفظ بيتك ومن حيفظ متجرك وذاك ليس عنده أحد حيفظ ب
 ومتجره فبقاءها عندك أحفظ فََأْحسنِّ إىل أخيك.
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ه قبوهلا ألنه يغرر هبا إال أن خيرب القارئ: وإن كان عاجزًا عن حفظها أو خائف من نفسه عليها مل جيز ل
 رهبا بذلك فريضاه فإن احلق له فيجوز بذله.

املؤلف صحيح لكن بشرط أن يرضى رضاً حقيقياً ألن املمودَع قد يقول أان أقبل  الشيخ: ما ذكره
الوديعة لكن ال أتمين عليها فلعلي يوماً من الدهر أحتاجها وأتصرف فيها، فإذا قال نعم ال أبس 

اً بذلك فهذا له وإن قال نعم، ألنه ظن أن قوله ال أتمين عليها يريد أن ال يلزمه هبا فإنه ال راضي
قبلها ولو رضي ألنه أحياانً يظن املمودِّع أن املمودَع ملا قال هذا الكالم يريد أن ال يقبلها وال أيخذها، ي

فيها وأيخذ منها ما شاء فاألمر  فإذا علم أن هذا مراده فال أيخذها وأما إذا علم أنه قَبَِّل أن يتصرف
 إىل صاحبها.

ملال فإن استودع من صيب غري مأذون له أو سفيه القارئ: وال جيوز قبوهلا إال من جائز التصرف يف ا
أو جمنون ضمن ألنه أخذ ماله من غري إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه وال يربأ إال بتسليمه إىل وليه  

مل أيخذه منهم أتلفوه مل يضمنه إن أخذه ألنه قصد ختليصه من  كما لو غصبه إايه فإن خاف أنه إن
 سيل فأخرجه منهاهلالك فلم يضمنه كما لو وجده يف 

 
 فصل

القارئ: والوديعة أمانة إذا تلفت من غري تفريط مل يضمن املمودَع ابإلمجاع ملا روى عمرو بن شعيب 
م قال )ليس على املستودع ضمان( فإن عن أبيه عن جده رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسل

نه أمني مل تظهر منه خيانة فلم يضمن  تلفت من بني ماله ففيها روايتان أظهرمها ال يضمن للخرب وأل
كما لو ذهب معها شيء من ماله واألخرى يضمن ألنه روي عن عمر رضي هللا عنه أنه َضمََّن أنس 

 وديعة ذهبت من بني ماله.
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الوديعة ابلنسبة للممودَع هل هو الزم أو ال؟ اجلواب نقول هذه الوديعة هل وقعت بيد  الشيخ: ضمان
ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط املمودَع برضا من صاحبها؟ اجلواب نعم، إذًا تكون يده يد أمانة ف



فيضمن مثال التعدي أن يستعملها بدون إذن صاحبها ومثال التفريط أن يفرط يف حفظها أبن ال 
لها عن الشمس إن كانت الشمس تضرها أو عن املطر إن كان املطر يضرها أو ما أشبه ذلك أو يظل

التعدي فعل ماال جيوز والتفريط  يدع األبواب مفتوحة فهذا تفريط والفرق بني التعدي والتفريط أن
ابه وهذا ترك ما جيب فإذا تلفت بال تعدٍّ وال تفريط فال ضمان عليه ألنه أمني واملال بيده إبذن صح

إذا تلفت مع ماله ابإلمجاع مثل أن يشب حريق يف متجره وحيرق كل ما يف املتجر أو أييت لص 
مجاع ملاذا؟ ألن املمودَع غري متهم يف هذا وال ويسرق ما يف البيت كله فهذا ال ضمان عليه فيه ابإل

ماله يعين سرقت الوديعة ُيكن أن تتوجه إليه التهمة ألن ماله تلف مع الوديعة أما إذا تلفت من بني 
من بني ماله وماله مل يسرق فهل يضمن أو ال؟ يقول املؤلف رمحه هللا إن فيها روايتان عن أمحد رواية 

نية ال يضمنها ووجه الرواية األوىل أن كوهنا تلفت من بني ماله يدل على أنه أنه يضمنها والرواية الثا
ولو تلفت من بني ماله أنه أمني وأحياانً يدخل اللص فرط فيها دون ماله ووجه الثانية أنه ال يضمن 

وأيخذ شيئاً ويدع شيئاً ال سيما إذا كان ما يف البيت دون هذه يف النفاسة يعين أنفس ما يف البيت 
هذه الوديعة فهذا من املمكن جدًا أن أيخذها السارق ويدع غريها، والصواب هو هذا أهنا إذا تلفت 

ال ضمان فيها ما مل يتعدى أو يفرط، فإن قال قائل مباذا جتيبون عن أثر مع ماله أو دون ماله فإنه 
تفريطاً وتساهل يف  عمر؟ قلنا هذه قضية عني حيتمل أن أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه علم أن هناك

ا الوديعة فضمَّنها املمودَع وحيتمل أنه رضي هللا عنه أراد أن يسد الباب حىت ال يدعي املموَدعموَن أهن
 تلفت من بني أمواهلم وهم يكذبون وقضااي األعيان ال
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عموم هلا ألهنا قضية خاصة يف شيء واقع يكون أحاط هبا أشياء من الشروط أو انتفاء املوانع أوجبت 
فال ضمان على املودع إال إذا تعدى  أن يكون خمالفاً لغريه، إذًا الصواب القول أبن الوديعة إذا تلفت

 ذه هي القاعدة.أو فرط فه
 السائل: إذا أودع مالبس ونشرها إلصالحها مث سرقت فهل عليه ضمان؟

 الشيخ: هل نشرها يف الشارع؟
 السائل: ال بل نشرها فيما ينشر فيه املالبس؟
 الشيخ: ليس عليه ضمان ألنه من مصلحتها.

 العني؟ السائل: ما هو الضابط يف قضية



بل هي حادثة وقعت فحكم فيها بكذا فليس هناك لفظ عام الشيخ: قضية العني ليس فيها لفظ عام 
وعمر رضي هللا عنه مل يقل )أي وديعة تلفت من بني مال املمودَع ففيها الضمان( بل حكم بقضية 

 معينة هلا مالبساهتا اليت أوجبت أن حيكم هبا.
 ني؟ة األصلية أو عن حكم عام فهل تكون هذه قضية عالسائل: إذا وجد نص خرج عن القاعد

 الشيخ: كل شيء هو قضية عني لكن إذا كان عندان لفظ عام يدل على خالفه أخذان ابللفظ العام.
 السائل: إذا أخذ ماالً مقابل حفظ الوديعة فماذا يكون حكمه؟

 الشيخ: يكون أجرياً.
 السائل: ولو تلفت فهل يضمن؟

دعى الرد وأنكر صاحب املال قمبَِّل مل يتعد ومل يفرط لكن الفرق أن املمودَع لو االشيخ: ال يضمن إذا 
 قوله وأما األجري لو أدعى الرد وأنكر صاحب املال مل يقبل قوله فهذا هو الفرق.

 
 فصل

القارئ: فإن مل يعني له صاحبها احلرز لزمه حفظها يف حرز مثلها فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها 
ن اإليداع يقتضي احلفظ فإذا أطلق من غري عذر وإن تركها يف دون حرز مثلها ضمن أللرتكه احلفظ 

محل على املتعارف وهو حرز املثل وإن أحرزها يف حرز مثلها أو فوقه مل يضمن ألن من رضي حبرز 
 مثلها رضي مبا فوقه.

هلذا احلرز  الشيخ: لكن إن كان هذا احلرز أحرز من وجه دون وجه فهو ضامن ألن تعيني صاحبها
أجعلها يف مكان آخر فإنه ليس له ذلك، أما إذا نقلها من املكان يقتضي تعينه وكونه جيتهد ويقول س

 الذي عينه صاحبها إىل مكان أحرز فال ضمان عليه.
 

 فصل
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القارئ: فإن عني له احلرز فقال أحرزها يف هذه البيت فرتكها فيما دونه ضمن ألنه مل يرضه وإن تركها 
ضي مثله وفوقه وظاهر كالم ن من رضي شيئاً ر يف مثله أو أحرز منه فقال القاضي ال يضمن أل

 اخلرقي أنه يضمن ألنه خالف أمره لغري حاجة فأشبه ما لوهناه.



الشيخ: مثال ذلك إذا قال احفظها يف هذا الصندوق الذي هو من احلديد القوي فرتكها يف الشنطة 
مبا هو دونه فإنه فسرقت من الشنطة فإنه يضمن، والقاعدة أنه إذا عني صاحبها حرزاً فأحرزها 

يضمن، ولكن إذا أحرزها فيما هو أقوى وأوىل ففيه اخلالف ألنه ترك ما عينه له والقول الصحيح أنه 
ال يضمن ألنه فعل خريًا وهلذا شواهد من الشريعة فاإلنسان مثاًل إذا نذر الصالة يف املسجد النبوي 

ه صاحب الوديعة ها وذلك أبن قال لفصلى يف املسجد احلرام أجزئه ألنه خري وإذا أحرزها يف مثل
احرزها يف هذا الصندوق، فأحرزها له يف الصندوق الذي عينه مث إنه نقلها إىل صندوق آخر مثله 

متاماً فهل يضمن أو ال يضمن؟ اجلواب فيه خالف كما ذكر املؤلف فمن أهل العلم َمْن قال إنه ال 
ا الصندوق املعني وليس له غرض يف هذيضمن ألن ما يريده صاحبها هو أن تكون يف مكان آمن 

األمحر أو األخضر أو ما أشبه ذلك، وهذه املسألة حمل نظر فاإلنسان يرتدد فيها ألننا إن نظران إىل 
تعيني صاحبها قلنا يضمن ألنه خالف بدون حاجة وإن نظران إىل أن املعىن واحد قلنا ال يضمن، 

هذا عندان جزم فيه أما إن أحرزها ا فوقه مل يضمن و فاخلالصة اآلن أنه إن أحرزها مبا دونه ضمن ومب
مبثله فهذا حمل تردد إال إذا قال أان أحرزهتا مبثله ألنه أخفى وأسرت مثل أن يضعها يف أقصى الغرفة أو 
احلجرة ومعلوم أن السارق إذا جاء يسرق فإنه يبدأ ابألدىن ألن هذا هو الغالب فهنا نقول وإن كان 

 ملكان جيعل أحدمها أوىل.فظ لكنَّ اختالف ااحملالن سواء يف احل
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القارئ: فإن قال احفظها يف هذا البيت وال تنقلها عنه فنقلها لغري حاجة ضمنها سواء نقلها إىل مثله 
أو أحرز منه ألنه خالف نص صاحبها وإن خاف عليها هنباً أو هالكاً فأخرجها مل يضمنها ألن النهي 

رط يف تركها وحيتمل ياط يف هذه احلال نقلها فإن تركها فتلفت ضمنها ألنه فلالحتياط عليها واالحت
 أن ال يضمن ألنه أمتثل أمر صاحبها.

الشيخ: الصحيح أنه يضمن ألن أمر صاحبها بناًء على أن هذا أحفظ هلا فإذا خاف عليها فيما عينه 
 وكان عنده ما هو أحرز فالواجب عليه النقل فإذا مل يفعل فقد فرط.

ه عليها مل يضمن ألنه زاده خرياً وإن تركها لقارئ: فإن قال ال خترجها وإن خفت عليها فأخرجها خلوفا
فتلفت مل يضمن ألن هنيه مع خوف اهلالك إبراء من الضمان فأشبه ما لو أمره إبتالفها فأتلفها فإن 

ده يف تلك الناحية أخرجها فتلفت فادعى أنين أخرجتها خوفاً عليها فعليه البينة على ما ادعى وجو 
يه مث القول قوله يف خوفه عليها ويف التلف مع ُيينه لتعذر إقامة البينة ألنه مما ال يتعذر إقامة البينة عل



 عليهما.
الشيخ: عندي يف هذا نظر وذلك أنه إذا قال ال خترجها وإن خفت عليها مث مل خيرجها فتلفت فينبغي 

 بها وذلك ألن قوله ال خترجها ولو خفت عليها فيه إضاعةأن يمَضمَّنها ولكن ال يعطى الضمان لصاح
مال وإضاعة املال حمرمة فيقال أنت اآلن ضامن ولكن أنخذ منك بدهلا ونصرفه إىل بيت املال وال 

نعطي صاحبها البدل ألن صاحبها قد رضي مبا حيصل هلا من تلف وهذا فيما إذا وقعت املسألة أما 
وله هذا احبها ال خترجها وأنت خفت عليها فال تقبل أصاًل ألن ققبل أن تقع فنقول إذا قال لك ص

يتضمن إضاعة املال وإضاعة املال حرام واملعونة على ذلك حرام أيضاً، وعليه أواًل نقول له ال تقبلها 
 أصاًل فإن قمدَِّر أنه قبلها وتلفت فعليه الضمان لكن ال يعطى صاحبها بل جيعل يف بيت املال.
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رئ: فإن قال ال تقفلن عليها قفلني وال تنم فوقها فخالفه فاملذهب أنه ال يضمن ألنه زاد يف احلرز القا
حيتمل أن يضمن ألنه نبه اللص عليها فأشبه ما لو قال له اتركها يف صحن الدار فرتكها يف البيت و 

 وأغراه هبا.
لَّما كان الشيء مثيناً ووضع يف الشيخ: إذا قال ال تقفل عليها قفلني وال تنم فوقها والعادة أنه ك

صندوق أنه تزاد األقفال وأنه إذا انم اإلنسان على شيء فإنه يدل على أنه مهم فإذا جاء اللص 
يف نفسه هذا ماٌل عظيم، فحرص على السرقة وكذلك إذا جعل  ورأى هذا انئماً عليها قال اللص

هبذا لقلنا ال جتعل يف الصندوق قفاًل أصاًل  فيها قفلني لكن نقول هذا االحتمال فيه نظر ألننا لو قلنا
ألن عادة اللصوص أهنم إذا رأوا الشيء غري مقفل قالوا هذا ليس فيه شيء ولو كان فيه شيٌء لقفل 

الذي ذكره املؤلف فيه نظر بل نقول هذا الرجل زاده خريًا فهو جعل قفلني وانم عليه، فاالحتمال 
 عليه.

 
 فصل

بطها يف كمه مل يضمن وإن تركها فيها بغري ربط وكانت خفيفة ال يشعر القارئ: فإن أودع نفقة فر 
ده بسقوطها ضمن لتفريطه وإن كانت ثقيلة يشعر هبا مل يضمن وإن تركها يف جيبه أو شدها على عض

مل يضمنها ألن العادة جارية ابإلحراز هبما وإن قال أربطها يف كمك فأمسكها يف يده ضمن ألن اليد 
 ء ابلنسيان وحيتمل أن ال يضمن ألن اليد ال يتسلط عليها الطرار ابلبط.يسقط منها الشي
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الشيخ: صورة املسألة إذا أعطاه دراهم وقال اجعلها يف كمك وكان عادت الناس فيما سبق أنه يكون 
ان يف اللغة العامية الردون اإلنسان له كم وفيه خرقة متدلية يقضي هبا اإلنسان حاجاته تسمى عند

والواحد منها ردن وكان الناس يف السابق ليس عندهم األكياس فيشرتون ابلشيء اليسري فيأيت إىل 
صاحب البقالة ويشرتى منه ويضع يف هذا الكم وهي اخلرقة املتدلية مث يربطها، فإذا قال له اجعلها 

آفتها أن أحرز؟ اجلواب اليد أحرز لكن يف كمك فجعلها يف يده وأمسكها فإنه يضمن ولكن أيهما 
اليد هي آلة العمل فرمبا مع النسيان إذا أراد أن أيخذ شيئاً ما وضعها مث نسيها وهذا يقع كثريًا، 

فالكم أحرز من هذه الناحية واليد أحرز من انحية أخرى وعليه فإنه يضمن إذا قال له اجعلها يف  
يضمن ألن كل واحد يدك لكنه جعلها يف كمه فإنه كمك فجعلها يف يده وإن قال له اجعلها يف 

منهما أحرز من اآلخر من وجه فيضمن إذا غري ما عينه له، وقوله )ال يتسلط عليها الطرار ابلبط( 
البط هو الشق والطرار يقول العلماء يف تعريفه هو الذي يبط اجليب ويسرق منه، والسُّرَّاق عندهم 

علم به ال سيما يف مواطن اجليب وأيخذ منه وصاحبه ما  حذق عجيب يف هذه املسألة جتده يبط
 الزحام.

القارئ: وقال القاضي اليد أحرز عند املغالبة والكم أحرز عند غريها فإن تركها يف يده عند املغالبة 
 فال ضمان عليه ألنه زادها احتياطا وإال ضمنها لنقلها إىل أدىن مما أمر به وهذا صحيح.

سارق أراد أن أيخذها من الكم فأمسكها املمودَع  شك أن اليد أحرز فلو أن الالشيخ: عند املغالبة ال
 بيده حىت ال أيخذها فالكل يعلم أن هذا أحرز وأنه من مصلحتها.
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القارئ: وإن قال اجعلها يف كمك فرتكها يف جيبه مل يضمن ألنه أحرز ألنه رمبا نسي فسقطت من 
تك فشدها يف ثيابه ركها يف بيالكم وإن قال اجعلها يف جيبك فرتكها يف كمه ضمن وإن قال ات

وأخرجها معه ضمن ألن البيت أحرز وإن شدها على عضده مما يلي جنبه مل يضمن ألنه أحرز من 
البيت وإن شدها مما يلي اجلانب اآلخر ضمن ألن البيت أحرز منه ألنه رمبا يبطها الطرار وإن قال 

ن وإن قعد وتواىن ضمنها ألنه ال مل يضماحفظها يف البيت ودفعها إليه يف غريه فمضى هبا إليه يف احل



 تواىن عن حفظها فيما أمر به مع اإلمكان.
الشيخ: قوله )وإن قعد وتواىن ضمنها( فيه نظر فمثاًل لو أعطاه إايه يف السوق وقال احفظها يف 

البيت لكن هذا الرجل له شغل يف السوق يريد أن أيخذ حاجات أو القاه صاحب له وقال خنرج 
ه يضمن، لكن هذا فيه نظر ألنه يف العادة ال يعد مفرطاً وال معتدايً لكن لو ؤلف يرى أننتمشى امل

قال له اذهب هبا اآلن وكانت البالد خموفة فهنا قد نقول ابلضمان لكن إذا قال له اذهب هبا اآلن 
 وهو يتوقع أن يكون له شغل فإنه سيقول له ال، عندي شغل.

فجعله يف اخلنصر ضمن ألهنا دون البنصر فاخلامت فيها  يف البنصر القارئ: فإن قال احفظ هذا اخلامت
 أسرع إىل الوقوع وإن جعله يف الوسطى وأمكن إدخاله يف مجيعها مل يضمن ألهنا أغلظ فهي أحفظ له.
الشيخ: اخلامت الذي يدخل يف البنصر كاماًل رمبا يدخل يف الوسطى يف أمنلتني منها فهنا يضمن لكن 

الثالث مل يضمن ألنه أغلظ وإخراج اخلامت من األغلظ أصعب من إخراجه  كل األانملإن أدخَلهم يف  
 من الذي دونه.

القارئ: وإن انكسر أو بقي يف رأسها ضمنه لتعديه فيه وإن قال ال تدخل أحدًا البيت الذي فيه 
 الوديعة فخالفه فسرقت ضمن ألن الداخل رمبا دل السارق عليها.
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ذا كان الداخل أميناً وال ُيكن أن يسرق وال أن يدل السُّرَّاق فهنا االحتمال البعيد ال الشيخ: لكن إ
ًا فإنه إن كان خيشى منه فهو ضامن ينبغي أن تناط به األحكام، فالصواب أنه إذا أدخل إليها أحد

بها ال وإال فال فلو أن هذا املمودَع أدخل إخوانه أو أصدقائه للبيت الذي فيه الوديعة وقال صاح
 تدخل فيه أحد فليس عليه شيء.

 
 فصل

القارئ: وإن أراد املمودَع السفر أو عجز عن حفظها ردها على صاحبها أو وكيله ومل جيز دفعها إىل 
نه ال والية للحاكم على حاضر فإن سافر هبا يف طريق خموف أو إىل بلد خموف أو هناه احلاكم أل

 الف.املالك عن السفر هبا ضمن ألنه مفرط أو خم
 الشيخ: املفرط هو الذي يرتك ما وجب واملخالف من املعتدين ألنه ارتكب ما هني عنه.

ن أشبه ما لو نقلها يف البلد وإن مل يرد القارئ: وإن مل يكن كذلك مل يضمن ألنه نقلها إىل موضع مأمو 



الدوام واحلاكم يقوم السفر هبا ومل جيد مالكها دفعها إىل احلاكم ألنه متربع ابحلفظ فال يلزمه ذلك مع 
مقام صاحبها عند غيبته فإن دفعها إىل غريه مع قدرته عليه ضمنها ألنه كصاحبها عند غيبته وإن مل 

يب صلى هللا عليه وسلم ملا أراد أن يهاجر أودع الودائع اليت كانت جيد حاكماً أودعها ثقة ألن الن
ين إذا أودعها من غري حاجة فإن دفنها عنده ألم أُين وألنه موضع حاجة وعنه يضمن قال القاضي يع

يف الدار وأعلم هبا ثقة يده على املكان فهو كإيداعها إايه وإن مل يعلم هبا أحدًا فقد فرط ألنه ال أيمن 
يف سفره وإن أعلم هبا من ال يد له على املكان فكذلك ألنه ما أودعها وإن أعلم هبا غري ثقة  املوت

 ضره املوت فهو كسفره ألنه يعجز عن حفظها.ضمنها ألنه عرضها للذهاب وإن ح
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الشيخ: احلاصل أنه إذا مل جيد رهبا وأراد سفرًا فإن عني رهبا أحدًا مثل أن يقول للممودَعِّ إن سافرت 
دًا فهل يقدم الثقة على احلاكم أو يقدم احلاكم فأعطها فالانً فهنا يعطيها َمْن عيَّنه له، وإن مل يعني أح

؟ كالم املؤلف صريح يف أنه يقدم احلاكم على الثقة وقيل بل يقدم الثقة على احلاكم ألن على الثقة
احلاكم يتوىل أشياء كثرية ورمبا تضيع عنده أو رمبا يعطيها احلاكم آخر ممن حيفظ بيت املال وما أشبه 

كان احلاكم ممن   وينبغي أن يقال إنه ينظر إىل املصلحة هلذه الوديعة فإذا ذلك فكان إيداع الثقة أوىل
عملم ابلتهاون وعدم املباالة إذا جاءه املال أعطاه خادمه الذي عنده وهتاون فيه فهنا يعطيها الثقة وإال 

صرف يف فاحلاكم أوىل، فإن مل يكن هناك حاجة إىل إيداعها فإنه ال يودعها ألن املمودَع ليس له أن يت
 الوديعة إبيداعها إىل غريه.

 
 فصل

ز أن يودع الوديعة عند غريه لغري حاجة ألن صاحبها مل يرض أمانة غريه فإن فعل القارئ: وال جيو 
فتلفت عند الثاين مع علمه ابحلال فله تضمني أيهما شاء ألهنما متعداين ويستقر ضماهنا على الثاين 

ضمن وإن مل يعلم ابحلال فقال القاضي يضمن أيهما شاء ألن التلف حصل عنده وقد دخل على أنه ي
قر ضماهنا على األول ألن الثاين دخل على أنه أمني وظاهر كالم أمحد أنه ال ُيلك تضمني الثاين ويست

 لذلك.
نِّنَي  الشيخ: الصواب هو ظاهر كالم اإلمام أمحد ألن الثاين حمسن وقد قال هللا تعاىل )َما َعَلى اْلممْحسِّ

أن الذي أودعها هو صاحبها بِّيل( وهو ال يعلم أن هذه الوديعة عند غري صحاهبا بل ظن مِّْن سَ 



نِّنَي مِّْن َسبِّيل( فظاهر النص أوىل من كالم القاضي  فيكون حمسناً وقد قال هللا تعاىل )َما َعَلى اْلممْحسِّ
 رمحه هللا.

مل يضمن ألنه حفظها مبا  القارئ: وإن دفعها إىل من جرت عادته حبفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه
 .حيفظ به ماله فأشبه حفظها بنفسه
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الشيخ: لكن هذا بشرط أن يكون هؤالء ممن حيفظون نوع املال ألنه مثاًل قد يرضى زوجته حلفظ 
فيمنظر فإذا كانت الوديعة الطعام واللباس والفراش ولكن ال يرضى أن حتفظ الدراهم والشيء النفيس، 
فإنه إن استحفظها على من الدراهم والشيء النفيس ومل جتر عادته أن يستحفظ زوجته على مثل هذا 

هذه الوديعة صار ضامناً وعليه فليس مطلق كوهنا حافظًة ملاله يبيح له أن يعطيها الوديعة بل يمنظر إذا  
 ا إايها وإال فال.كانت حتفظ املال الذي من جنس الوديعة فنعم يعطيه

من ألن العادة جارية القارئ: وإن استعان بغريه يف محلها ووضعها يف احلرز وسقي الدابة وعلفها مل يض
 بذلك أشبه فعله بنفسه.

 
 فصل

القارئ: وإن خلطها مبا ال تتميز منه ضمنها ألنه ال ُيكنه رد أعياهنا وإن خلطها مبا تتميز منه  
ضمن ألهنا تتميز من ماله أشبه ما لو تركها مع أكياس له يف كصحاح مبكسرة وسود ببيض مل ي

وهذا حممول على أن السود تؤثر يف البيض فيضمنها  صندوقه وعنه فيمن خلط بيضاً بسود يضمن
 لذلك وخرج أبو اخلطاب من هذه الرواية أنه يضمنها إذا خلطها مع التمييز.

والسود كذلك لكنه يشق عليه أن ُييزها   الشيخ: إذا خلط سودًا ببيض فهي تتميز فالبيض واضحة
من الرز أو ما أشبه ذلك فاحلكم كما لو خلط حنطة برز فهو متميز لكنه يشق عليه فصل احلنطة 

أنه وإن كان كذلك فإنه يملزم بتخليص املال الذي أودع إايه ألن خلطه تعدي فيكون حكمه حكم 
 الغاصب.

ه أو خرق ما حتت الشد أو كسر اخلتم ضمن ما فيه القارئ: وإن أودعه دراهم يف كيس مشدود فحلَّ 
أخذ منها درمهاً ضمنه وحده ألنه تعدى فيه وحده ألنه هتك احلرز لغري عذر فإن كانت يف غري وعاء ف

فإن رده إليها مل يزل ضمانه ألنه ثبت بتعديه فيه فلم يزل إال برده إىل مالكه وإن رد بدله وكان متميزا 



مل يتميز ضمن الكل خللطه الوديعة مبا ال يتميز وظاهر كالم اخلرقي أنه ال  مل يضمن غريه لذلك وإن
 ز عن ردها ورد ما يلزمه رده معها.يضمن غريه ألنه ال يعج
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الشيخ: وهذا كله ألنه مؤمتن على املال فال جيوز أن يستقرض منه أي شيء وهذا ويشمل ويل اليتيم 
اً حىت لو قال أان يف حاجة والوكيل والوصي والناظر على الوقف فال جيوز ألحد منهم أن أيخذ شيئ

ه هذا ال جيوز وكل هذا محاية لألموال من التالعب ألنه لو اآلن ومضطر سأستقرض منه وأرده قلنا ل
أمذَِّن هلذا فرمبا يتماهن ألنه ال حماسب عليه فيتماهن ومع التماهن رمبا يفتقر أو يفقد املال أو ما أشبه 

 ذلك.
طرأ عليه حادث مثالً يف نصف الطريق وليس عنده بنك حىت السائل: لو أن إنسان معه مال وديعة و 

 اله هو وكان مضطرًا لألخذ من املال املودع لديه فهل له ذلك يف حال الضرورة؟أيخذ من م
الشيخ: هنا قد نقول إنه إذا كان يف حال جيب على صاحب الفلوس أن يبذل له الفلوس فيها فهو 

ال أعطيك حىت لو مت، فهنا أيخذ منه قهرًا وعليه  غري معتدي حىت ولو أن صاحبها حاضر وقال
جيب على صحاهبا أن يبذهلا فإن له أن أيخذها ويقوي هذا األمر أنه أمني عند هذا  ففي احلال اليت

 الرجل والضرورة يف ذلك واضحة.
 السائل: ما حيصل يف البنوك اآلن وهو أن اإلنسان يعطيهم املال على نية اإليداع وهم يتصرفون فيه

 فما حكمه؟
و يعرف أهنم سيتصرفون فيه، وهلذا نقول إن الشيخ: ال، اإلنسان يعطيهم إايه على سبيل اإليداع وه

تسمية ما يوضع يف البنوك إيداعاً غلط بل يسمى قرضاً فإن العلماء قالوا إذا أذن املمودِّعم للممودَعِّ أن 
بة للبنوك وهلذا لو فرض أن بنك يتصرف فيما أودعه عنده فهو قرٌض عليه وهذا هو الواقع ابلنس

هذه وديعة تلفت بغري تعدي وال تفريط فال ضمان؟ اجلواب  سرق أو احرتق هل يقول صاحب البنك
 ال، بل يمطَاَلبم هبا.

السائل: شخص يعطي آخر دراهم ويف نفس احلال تطرأ عليه احلاجة فهل له أن أيخذ منها ويرد بدهلا 
 بعد قضاء حاجته؟

حاجته  إال لضرورة وهذا ليس فيه ضرورة فيذهب للبيت وأيخذ الدراهم ويقضيالشيخ: ال جيوز 
 لكن إذا كان يف سفر وتعطلت السيارة وليس عنده أحد يستقرض منه فهذه ضرورة.
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القارئ: ومن لزمه الضمان بتعديه فرتك التعدي مل يربأ من ضماهنا ألن الضمان تعلق بذمته فلم يربأ 
صاحبها إليه   صاحبها مث ردهابرتك التعدي كما لو غصب شيئاً من دار مث رده إليها وإن ردها إىل

 برئ ألن هذا وديعة اثنية وإن أبرأه من الضمان برئ ألن الضمان حقه فربئ منه إببرائه كدينه.
 

 السائل: ابلنسبة للفوائد من البنوك هل جيوز أخذها؟
تمْم  فـََلكمْم الشيخ: إذا أعطاك البنك زايدة ال أتخذها كيف أتخذها وهي راب أليس هللا يقول )َوإِّْن تـمبـْ

َأْمَوالِّكمْم( أان أعطيت البنك مثاًل مليون وأعطاين مائة ألف زايدة على املليون فهذه راب ال جيوز  رمؤموسم 
تمْم ممْؤمِّنِّ  نَي * فَإِّْن مَلْ أيخذها قال هللا تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا اتَـّقموا اَّللََّ َوَذرموا َما بَقَِّي مَِّن الرِّاب إِّْن كمنـْ

تمْم فـََلكمْم رمؤموسم َأْمَوالِّكمْم ال َتْظلِّمموَن َوال تمْظَلمموَن(.تـَْفَعلموا فَْأذَ  َْرٍب مَِّن اَّللَِّّ َوَرسمولِّهِّ َوإِّْن تـمبـْ  نموا حبِّ
 السائل: إذا أرسل املودَع املال إىل صاحبه مع شخص وتلف املال يف الطريق فهل يضمن؟

 الشيخ: هل هو بطلب من صاحبه؟
 ه.ليس بطلب من صاحبالسائل: ال، 

الشيخ: هل جرت العادة أبن هذا الشخص يكون انئباً عن الرجل يعين مثاًل خادمه أو ابنه أو ما 
 أشبه ذلك؟

 السائل: ال، ليس خادماً له وال ابنه.
الشيخ: إذًا يضمن، أما إذا كان خادمه أو ابنه أو ممن جرت العادة أبنه يعطيه فال ضمان عليه ألن 

 ع.يده كيد املودَ 
أودع شخص عند آخر خروفاً وقال له إن أصابه مرض أو سبب قد ُيوت به فإن لك أن السائل: إذا 

 تذحبه وتبيع حلمه؟
الشيخ: مادام أن الرجل قال إن أصابه املوت يعين اخلروف مث أصابه املوت وذحبه وابع حلمه واشرتى 

 بدله خروفاً آخر فهو له.
 ف اجلديد؟طالبة هبذا اخلرو السائل: هل لصاحب اخلروف األصلي امل
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الشيخ: ال ليس له املطالبة، لكن يف مثل هذه احلال ال ينبغي لإلنسان أن يقول هذا الكالم إال إذا  
و كذاب لكن إذا كان ثقة جدًا فال كان املمودَع ثقة ثقة ألنه رمبا يقول إن اخلروف أصابه املوت وه

 أبس أن يقول إن أصابه املوت فهو لك.
ف )ومن لزمه الضمان بتعديه فرتك التعدي مل يربأ من ضماهنا( ما هي صورة السائل: قول املؤل

 املسألة؟
الشيخ: إنسان أودع وديعة وأخذ منها دراهم استقرضها مث رد الدراهم فهنا زال التعدي لكن ال يربأ 

لضمان ألن الدراهم اليت أخذها ردها لكن مل يربأ من التعدي ابلرد فلو تلفت بعد ذلك بدون من ا
 تعدي وال تفريط فعليه الضمان.

السائل: إذا كان جمموعة من اإلخوة شركاء يف مال وهلم أخ ليس بشريك هلم يف هذا املال لكنهم 
أوالد هل هلم نصيب يف مال  يعطونه من ماهلم تفضاًل منهم فهل إذا مات هذا األخ وكان له

 أعمامهم؟
 الشيخ: ال، ليس هلم إال ما أعطاه أعمامهم ألبيهم.

 
 فصل

القارئ: فإن أودع هبيمة فلم يعلفها ومل يسقها حىت ماتت ضمنها ألن يف ذلك هالكها فأشبه ما لو مل 
 إتالفها فأشبه ما لو حيرزها وإن هناه املالك عنه فرتكه أمث حلرمة احليوان ومل يضمن ألن مالكها أذن يف

 رهونة ألهنا أمانة مثلها.أمره بقتلها واحلكم يف النفقة والرجوع كاحلكم يف نفقة البهائم امل
 

 فصل
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القارئ: وإذا أخرج الوديعة من حرزها ملصلحتها كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على 
د وإن نوى جحد الوديعة أو ما جرت به العادة مل يضمن ألن اإلذن املطلق حيمل على احلفظ املعتا

مل يضمن ألن النية اجملردة معفو عنها لقول النيب صلى هللا إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ومل يفعل 
عليه وسلم )عفي ألميت عن ما حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل به( رواه البخاري ومسلم 

ها ألنه تصرف فيها مبا ينايف مقتضاها فضمنها  ولفظه )إن هللا جتاوز عن( وإن أخرجها لينتفع هبا ضمن



حرزها وإن أخذت منه قهرًا مل يضمن ألنه غري مفرط أشبه ما لو تلفت بفعل  كما لو أحرزها يف غري
 هللا تعاىل وإن أكره حىت سلمها مل يضمن ألنه مكره أشبه األول.

 
 فصل

مها وإن أقر هبا وأدعى ردها أو القارئ: فإن طولوب ابلوديعة فأنكرها فالقول قوله ألن األصل عد
ألنه قبضها لنفع مالكها وإن كان أبمر ظاهر فعليه إقامة البينة تلفها أبمر خفي قبل قوله مع ُيينه 

 بوجوده يف تلك الناحية مث القول قوله مع ُيينه.
قبضه  الشيخ: إذا ادعى املودَعم رد الوديعة فالقول قوله ألنه قبضها ملصلحة مالكها والقاعدة أن ما

نِّنَي مِّْن اإلنسان ملصلحة مالكه فقوله مقبول يف الرد ألنه حمسن وقد قا ل هللا تعاىل )َما َعَلى اْلممْحسِّ
َسبِّيٍل( أما إذا ادعى التلف نظران إن قال إهنا تلفت حبريق أو غرق قيل له أقم البينة على احلريق 

حصل يف تلك الناحية حريق أو غرق قبلنا والغرق ألن احلريق والغرق ال خيفى مث إذا أقام البينة أنه 
مل نقبله أما إذا قال تلفت أبمر خفي مثل أهنا سرقت أو أكلتها اأَلَرَضة قوله يف أهنا تلفت به وإال 

 فالقول قوله.
 

 فصل
القارئ: وإن طالبه برد الوديعة فأخره لعذر مل يضمن ألنه ال تفريط من جهته وإن أخره لغري عذر 

 ونة ردها على مالكها ألن اإليداع حلظه.ضمنها لتفريطه ومؤ 
 

 ابب العارية
 هبة املنافع.القارئ: وهي 
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الشيخ: العارية هي أن يعطي متاعه ألحد ينتفع به ويرده إليه وقول املؤلف رمحه هللا إهنا هبة املنافع 
املنافع تكون ملكاً للمنتفع وهو الذي استعار وأما منافع العارية فليست ملكاً  فيه نظر ظاهر ألن هبة

ه وال أن يبيع منافعها ففي قول املؤلف رمحه هللا إهنا هبة للمستعري ولذلك ال ُيلك أن يعريها أحدًا غري 
ية منافع فيه تسامح ال شك والصواب أن العارية هي إابحة االنتفاع للمستعري أن ينتفع ابلعار 



وحكمها من جهة املستعري جائزة فيجوز لإلنسان أن يستعري ألن النيب صلى هللا عليه وسلم استعار 
 ما ابلنسبة للمعري فهي سنة وقد جتب أحياانً كما سيأيت إن شاء هللا.دروعاً من صفوان بن أمية أ

ِّّ َوال  تـَّْقَوى(.القارئ: وهي مندوب إليها لقول هللا تعاىل )َوتـََعاَونموا َعَلى اْلربِّ
نموا إِّنَّ اَّللََّ حيمِّبُّ  الشيخ: االستدالل هبذه اآلية فيه نظر ظاهر والصواب أن يقال لقوله تعاىل )َوَأْحسِّ

نِّنَي( وذلك ألن املستعري قد ال يستعريها لرب وال لتقوى فقد يستعريها لغرض مباح ال يوصف ا ْلممْحسِّ
ية فيه نظر والصواب أن يستدل بقوله تعاىل أبنه بر وال تقوى فاستدالل املؤلف رمحه هللا ابآل

نِّنَي(. نموا إِّنَّ اَّللََّ حيمِّبُّ اْلممْحسِّ  )َوَأْحسِّ
 ألخيه املسلم وقضاء حاجته )وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف أخيه(. القارئ: وألن فيها عوانً 

يف عون أخيه( وهذا الشيخ: كثري من الناس يروون هذا احلديث )وهللا يف عون العبد مادام العبد 
غلط، ألن هناك فرقاً بني قوله )ما كان العبد يف عون أخيه( وقوهلم )مادام العبد يف عون أخيه( ألنه 

ال )ما كان العبد( يعين أن عون هللا هلذا اإلنسان كعون هذا الرجل ألخيه طال أم قصر قوي أم إذا ق
دام وال تقتضي أيضاً أن اجلزاء من جنس ضعف لكن قوله )مادام( تقتضي أن هللا ال يدُيه إال إذا 

كان العبد العمل فلفظ احلديث هو الذي ينبغي أن يساق عند رواية احلديث )وهللا يف عون العبد ما  
 يف عون أخيه(.
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القارئ: وتصح يف كل عني ينتفع هبا مع بقاء عينها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم استعار من أيب 
 د.طلحة فرساً فركبها واستعار من صفوان بن أمية أدراعا رواه أبو داو 

على البلد فركب النيب  الشيخ: حديث أيب طلحة القصة فيه أهنم يف املدينة مسعوا صيحة يعين غارة
صلى هللا عليه وسلم على هذا الفرس وهو فرس عري ليس عليه شيء على ظهره واستربأ اخلرب وملا 

ا فلن تراعوا( أو  فزع الناس وإذا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم راجع مستربء اخلرب فقال هلم )ارجعو 
ه منه وحيتمل أنه وجده وللحاجة ركبه كلمة حنوها فيحتمل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم استعار 

بدون استعارة وألن النيب صلى هللا عليه وسلم الكل يفرح أن ينتفع مباله ويمَسرُّ به وعلى كل حال 
 وسلم استعار منه دروعاً. فالدليل الواضح هو قصة صفوان بن أمية فإن النيب صلى هللا عليه

قال )إعارة دلوها وإطراق فحلها( فثبت إعارة القارئ: وسئل صلى هللا عليه وسلم عن حق اإلبل ف
ذلك ابخلرب وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه وجيوز إعارة الفحل للضراب للخرب والكلب 



 للصيد قياساً عليه
ة دلوها( معناه إذا طلب صاحب اإلبل من شخص أن يعريه الشيخ: قوله صلى هللا عليه وسلم )إعار 

 الدلو ليسقي إبله.
سائل: رجل أمودَِّع وديعة فوضعها يف غري حرزها ليخدع اللصوص كمن جعل املال يف الغسالة وضع ال

 عليه مالبس فما حكم ذلك؟
ترك الصندوق مفتوحاً الشيخ: إذا حفظ الوديعة يف غري حرزها حىت يـمَغرَِّر ابلسارق فنقول له أرأيت لو 

فيه شيء؟ فهل هذا ينفعه؟ اجلواب ال، إذا  وقال أغرر ابلسارق ألجل إذا رآه مفتوحاً قال هذا ليس
 هو عليه أن حيفظها يف حرز مثلها وإذا سرقت من حرز مثلها فليس مبفرط.

( هنا مصدرية السائل: قوله صلى هللا عليه وسلم )هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه( )ما
 دام العبد ... (؟ ظرفية وعليه أال تكون مبعىن ما يروى عند الناس يف قوهلم )ما
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 الشيخ: ال، هي مصدرية ظرفية وكيفية أيضاً فيكون املعىن على صفة ما كان يف عون أخيه.
 

 فصل
وال الصيد حملرم ألنه ال جيوز له القارئ: وال جتوز إعارة العبد املسلم لكافر ألنه ال جيوز أن يستخدمه 

على وجه يفضي إىل خلوته هبا ألنه ال يؤمن عليها فإن   إمساكه وال اجلارية اجلميلة لغري ذي حمرم منها
 كانت شوهاء أو كبرية ال يشتهى مثلها فال أبس ألنه يؤمن عليها.

للفتنة من الكبرية،  الشيخ: ال شك أن اجلارية اجلميلة أقرب للفتنة من الشوهاء، والصغرية أقرب
زوجة له فهذا يكفيك كل شيء وكما ولكن حىت هذه فيها خطر ال سيما إذا كان املستعري شاابً ال 

يقولون لكل ساقطة القطة فالصواب إن إعارة املرأة لغري احملرم حمرم واملراد إعارة اجلارية يعين اململوكة 
إال لذي حمرم إال إذا كان يعريها للبيت والبيت كله  أما احلرة فال تعار لكن اململوكة ال جيوز أن يعريها

ن خادماً له ملدة أسبوع أو أكثر أو أقل فهذا ال أبس به، لكن هل يعريها فيه األهل وفيه النساء فتكو 
لرجل فيقول له أعريك جارييت لتخدمك ألن زوجتك سافرت؟ اجلواب نقول إن كانت شابة ال جتوز 

لى كالم املؤلف جيوز لكن حىت هي أيضاً الكبرية قيدها املؤلف رمحه اإلعارة وإن كانت غري شابة فع
ْشتَـَهى مثلها لكن نقول غالب الناس ال يشتهوهنا لكن رجل ينفرد ابمرأة يف بيت وهو هللا أبن ال يم 



شاب فإنه ال تؤمن الفتنة أبداً ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم )ما خال رجل ابمرأة إال كان 
 لثهما(.الشيطان اث

 تعارهتا لذلك.القارئ: ويكره استعارة والديه للخدمة ألنه يكره له استخدامهما فكره اس
 

 السائل: ما هي صورة هذه املسألة األخرية؟
 الشيخ: صورة املسألة إنسان كان أبواه مملوكني وهو حر فطلب من مالكهما أن يعريه إايمها.

 كذلك لو أن رجاًل صاد لنفسه صيدًا مث أعاره للمحرم؟السائل: قول املؤلف )وال الصيد حملرم( فهل  
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ن يد احملرم ال ُيكن أن تكون على الصيد حىت لو كان هذا الصيد ملكاً هلذا الشيخ: ال جيوز أل
ن يتخلى عنه يف يده الشخص مث أحرم فإنه جيب عليه أن يتخلى عنه على املشهور من املذهب لك

 املمَشاهِّدة أما احلمْكمِّيَّة فال أبس.
 فيما بعد فما احلكم؟السائل: إذا وضع هذا احملرم الصيد يف حمل حيفظه له لكي يرجع إليه 

 الشيخ: إذا كانت ال تثبت عليه يده فال أبس بذلك.
احبه كما هو دون أن السائل: هل يصح إعارة النقد كأن يستعري مااًل نقداً لغرض ما مث يعيده لص

 يتصرق فيه؟
الشيخ: يصح بشرط أن ال يكون املقصود به اخلديعة فهذا الرجل يقول لصاحبه اعطين مخسمائة 

عها يف جييب وجييب رهيف تـمَرَى من وراءه اخلمسمائة فيذهب ليخطب من الناس ابنتهم لكي رايل أض
يف إعارة النقد منفعة فال أبس وإال فال  يظنوا إذا رأوا املال أنه غين فهذا ال يصح، وعليه إذا كان

 يصح.
 

 فصل
ه وسلم استعار منه القارئ: فإن قبض العني ضمنها ملا روى صفوان بن أمية أن النيب صلى هللا علي

أدراعاً يوم حنني فقال أغصباً اي حممد قال )بل عارية مضمونة( وروي )مؤداة( رواه أبو داود وألنه 
 للوثيقة فضمنه كاملغصوب وعليه مؤونة ردها لذلك.قبض مال غريه لنفع نفسه ال 

ياره رجاء الشيخ: قوله )فضمنه كاملغصوب( هذا قياس مع الفارق فهذا رجل أعارين متاعه ابخت



تمهم ماله!! فالقياس غري صحيح والصواب أن العارية األصل  الثواب فكيف نقول إنه يشبه َمْن َغَصبـْ
د مالكها ابختياره فيكون القابض أميناً واألمني ال ضمان فيها عدم الضمان ألهنا عني قبضت من ي

عري ال أبس أان أعريك هذا عليه ألنه حصل املال برضا صاحبه لكن لو شمرَِّط عليه ضمنها أبن قال امل
لكن بشرط أن تضمنها إذا تلفت سواء تعديت أو ال، فالتزم بذلك، ضمن ألنه هو الذي ألزم نفسه 

غري مضمونة إال إذا التزم املستعري ابلضمان وأما قياسها على املغصوب هبذا فالصواب أن العارية 
 فهو قياس مع الفارق.
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ان مل ينتف ألن ما يضمن ال ينتفي ابلشرط وقال أبو حفص العكربي القارئ: فإن شرط نفي الضم
لثوب أو نقصت قيمتها يربأ ألن الضمان حقه فسقط إبسقاط كالوديعة اليت تعدى فيها فإن استخلق ا

 مل يضمن ألنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته.
ا احلبل بسبب الدلو فإنه ال الشيخ: لو استعار منه رشا يعين احلبل الذي يستقى به مث ضعف هذ

يضمن ألنه إذا تلفت العارية فيما استعريت له فال ضمان، فالقول الراجح أنه ال يضمن إال إذا تعدى 
ذا ال إشكال فيه لو َشَرَط عليه صاحبها الضمان وقَبَِّل فال أبس ويمَضمَّن، على أنه يف هذا أو فرط وه

إن كل أمني ال ضمان عليه لكن جياب عن هذا أبنه احلكم قلق ألنه حكم خمالف لعقود األماانت ف
 ان.هو الذي رضي لنفسه أن يضمنها وعليه فالعارية تضمن ابلتعدي أو ابلتفريط أو ابشرتاط الضم

القارئ: ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها ألن نقص قبل ذلك غري مضمون بدليل أنه لو ردها مل 
مل املنشفة ففيه وجهان أحدمها ال يضمنه ملا ذكران والثاين يضمنه فإن تلفت أجزاؤها ابالستعمال كخ

ن أحدمها يضمنه ألنه يضمنه ألنه ما أجزائها فيضمنه كسائر أجزائها وإن تلف ولد العارية ففيه وجها
اتبع ملا جيب ضمانه فيجب ضمانه كولد املغصوب والثاين ال يضمن ألنه مل يدخل يف العارية فلم 

 املغصوبة فإن ولدها داخل يف الغصب.يدخل يف الضمان خبالف 
 

 فصل
 القارئ: والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها ألهنا إابحة فأشبهت إابحة الطعام وعليه ردها

إىل املعري أو من جرت عادته أن جيري ذلك على يديه كرد الدابة إىل سائسها فإن ردها إىل غريمها أو 
 ضمان ألن ما وجب رده مل يربأ رده إىل ذلك كاملغصوب.دار املالك أو اصطبله مل يربأ من ال
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الشيخ: لو قال املعري للمستعري إذا انتهى غرضك منها فضعها يف بييت فإنه ال يضمن فلو سرقت بعد 
ت العادة املطردة أبن أصحاب أن وضعها فإنه ال يضمن ألنه فعل فعاًل مأذوانً فيه وكذلك لو جر 

إىل حمالهتا كرجل يعري السيارات وله كراج كبري ومن استعار وانتهى أتى ابلسيارة  العواري ترد عواريهم
 وأدخلها ابلكراج فإنه ال يضمن إذا سرقت من مكاهنا.

 
 فصل

يعريه ألهنا إابحة  القارئ: ومن استعار شيئاً فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله ألنه انئب عنه وليس له أن
 حة الطعام.فال ُيلك هبا إابحة غريه كإاب

الشيخ: وهبذا يعرف أن قول املؤلف فيما سبق أن العارية هي هبة املنافع غري سليم ألن املوهوب له 
 أن يتصرف كما يشاء.

راها السائل: لو أن املستعري وضع العارية إبذن صاحبها يف بيته لكنه مل يغلق الباب أو وضعها حيث ي
 الناس فهل هو مفرط؟

 لعادة فإذا جرت العادة أن الكراج ال يغلق فيه الباب فهو غري مفرط.الشيخ: هذا يكون حبسب ا
السائل: لو استعار سيارة ليذهب هبا إيل مكان بعيد مث تعطلت السيارة فهل عليه أن يصلحها 

 ويضمنها أم ال؟
خذها والصحيح أنه ال يضمن إال إذا تعدى أو الشيخ: املذهب عليه أن يصلحها ويردها سليمة كما أ

 و شمرَِّط عليه الضمان.فرط أ
القارئ: فإن أعاره فتلف عند الثاين فللمالك تضمني أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاين ألنه 

 قبضه على أنه ضامن له فتلف يف يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب.
املستعري الثاين؟ مني أيهما شاء( هل يمَضمِّّنم املستعري األول أو الشيخ: يقول املؤلف )للمالك تض

اجلواب يمَضمِّّنم َمْن هو أقرب إىل الوفاء فإذا كان املستعري األول فقريًا أو مماطاًل والثاين غين َويفِّ فإنه 
ا كان األول َسيمَضمِّّنم الثاين ويقول له ارجع على صاحبك ألن القرار على األول إذا مل يعلم الثاين، وإذ

وحينئذ ال يرجع األول على الثاين ألن قرار الضمان عليه إال إذا علم  هو الغين الويف َفَسيمَضمِّّنم األول
 الثاين أهنا معارة فيكون قرار الضمان عليه.
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مسألة: توضيح للمسألة السابقة إذا استعار الشخص شيئاً فليس له أن يعريه غريه لكن لو فعل وأعار 
َن  غريه وتلفت العارية عند الثاين فلألول وهو املالك أيهما شاء فهو ابخليار فإذا ضمن الثاين أن يمَضمِّّ

فإن الثاين يرجع على األول إال إذا علم أن األول مستعري فهنا يكون الضمان عليه وال يرجع على 
األول، وإن َضمََّن األول فال يرجع األول على الثاين إال إذا كان الثاين قد علم أن األول مستعري 

 يكون على من تلفت يف يده.  وقرار الضمانفيكون قد شاركه يف اإلمث
 

 فصل
القارئ: وجتوز العارية مطلقة ومعينة ألهنا إابحة فأشبهت إابحة الطعام فإن أطلقها فله أن ينتفع هبا يف  
كل ما يصلح له فإن كانت أرضاً فله أن يبين ويغرس ويزرع ألهنا تصلح لذلك كله وإن عني نفعاً فله 

 اء أكثر منه على ما ذكران يف اإلجارة.وليس له استيف أن يستوفيه ومثله ودونه
 

 فصل
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القارئ: وجتوز مطلقة ومؤقتة وإن أعارها للغراس سنة مل ُيلك الغرس بعدها فإن غرس بعدها فحكمه 
د الرجوع ألن اإلذن قد حكم غرس الغاصب ألنه بغري إذن وإن رجع قبل السنة مل ُيلك الغرس بع

ابإلذن فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم  زال فأما ما غرسه
)املسلمون على شروطهم( حديث حسن صحيح وإن شرط عليه تسوية احلفر لزمه للخرب وإال مل 

عليه قلعه لكن ال تنقصه يلزمه ألنه أذن يف حفرها ابشرتاطه القلع ومل يشرتط تسويتها وإن مل يتشرط 
قلعه ألنه أمكن رد العارية فارغة من غري ضرر فوجب وإن نقصت قيمته ابلقلع  قيمته بقلعه لزم

فاختاره املستعري فله ذلك ألنه ملكه فملك نقله وعليه تسوية األرض ألن القلع ابختياره لو امتنع 
مته التسوية كالشفيع إذا أخذ غرسه منه مل جيرب عليه ألنه فعله الستخالص ملكه من ملك غريه فلز 

القاضي ال تلزمه التسوية ألن املعري دخل على هذا إبذنه يف الغراس الذي ال يزول إال ابحلفر وقال 



عليه وإن أىب قلعه فبذل املعري قيمته ليملكه أجرب على قبوهلا ألن غرسه حصل يف ملك غريه حبق 
 عليه ألن مة األرض ليملكها مع غرسه مل جيرب املعريفأشبه الشفيع مع املشرتي ولو بذل املستعري قي

الغرس يتبع األرض يف امللك خبالف األرض فإهنا ال تتبع الغرس فإن بذل املعري أرش النقص احلاصل 
ابلقلع أجرب املستعري على قبوله ألنه رجوع يف العارية من غري إضرار وإن مل يبذل القيمة وال أرش 

لم ُيلك الرجوع على وجه يضر به  القلع مل يقلع ألنه أذن له فيما يتأبد فالنقص وامتنع املستعري من 
كما لو أذن له يف وضع خشبه على حائطه ومل يذكر أصحابنا عليه أجرة ألن بقاء غرسه حبكم العارية 
وهي انتفاع بغري أجرة كاخلشب على احلائط وذكروا يف الزرع أن عليه األجرة ملدة بقاء الزرع من حني 

الرجوع بغري أجرة وهذا يقتضي وجوب األجرة على  ع ألنه ال ُيلك االنتفاع أبرض بغريه بعدالرجو 
 صاحب الغراس بعد الرجوع وللمعري دخول أرضه كيف شاء ألن بياضها له ال حق للمستعري فيها
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وللمستعري دخوهلا للسقي واإلصالح وأخذ الثمرة ألن اإلذن يف الغراس إذن فيما يعود بصالحه 
كه ملن شاء يكون مبنزلته حنوه وال ُينع واحد منهما من بيع ملوأخذ مثره وليس له دخوهلا للتفرج و 

 ألنه ملكه على اخلصوص فملك بيعه كالشقص املشفوع.
 

 فصل
القارئ: وإن رجع يف العارية ويف األرض زرع مما حيصد قصيالً حصده ألنه أمكن الرجوع من غري 

ال ُيلك الرجوع على وجه يضر  إضرار وإن مل ُيكن لزم املعري تركه ابألجرة إىل وقت حصاده ألنه
عري وإن محل السيل بذر رجل إىل أرض آخر فنبت فيها ففيه وجهان أحدمها حكمه حكم ابملست

العارية ألنه بغري تفريط من ربه إال أن عليه أجرة األرض ألنه ال جيوز استيفاء نفع أرض إنسان بغري 
الثاين حكمه حكم الغصب ألنه حصل يف إذنه من غري أجرة فصار كزرع املستعري بعد رجوع املعري و 

 ملكه بغري إذنه وقال القاضي ليس عليه أجرة ألنه حصل بغري تفريط أشبه مبيت هبيمته يف دار غريه.
الشيخ: قول القاضي هو الصواب ألن السيل ليس ابختياره وإمنا مَحََل السيل البذر وظهر يف األرض 

 فكيف نقول إن هذا حكمه حكم الغصب.
زل احلب يف أرضه بسبب السيل يدفع مثن احلب ملاذا ال نقول إن صاحب األرض الذي نالسائل: 
 لصاحبه؟



الشيخ: هذه مسألة اثنية، لكن نقول إنه ليس كالغاصب فيلزم بقلعه وإال من املعلوم أنه ال بد أن 
 يصطلحا على شيء ما.

 
 فصل
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يكن له الرجوع مادام اخلشب على احلائط ألن القارئ: وإن أعاره حائطاً ليضع عليه أطراف خشبه مل 
اخلشب ليملكه مل يكن له ألن هذا يراد للبقاء وليس له اإلضرار ابملستعري فإن بذل املالك قيمة 

معظمه يف ملك صاحبه فإن أزيل اخلشب لتلفه أو سقوطه أو هدم احلائط مل جيز رده إال إبذن 
د إىل غريه وإن وجدت أخشاب على حائط ال يعلم مستأنف ألن اإلذن تناول والوضع األول فلم يتع

ر سفينة فحمل متاعه فيها مل ُيلك سببها مث نقلت جاز إعادهتا ألن الظاهر أهنا حبق اثبت وإن استعا
صاحبها الرجوع فيها حىت ترسي وإن أعاره أرضاً للدفن مل ُيلك الرجوع فيها ما مل يـَْبل امليت ملا 

 ذكران.
 

إن وجدت أخشاب على حائط ال يعلم سببها مث نقلت جاز إعادهتا( ما معىن السائل: قول املؤلف )و 
 هذا الكالم؟

جل له جار وجاره قد وضع خشبه على جدار جاره وحنن ال نعلم هل هو الشيخ: صورة املسألة هذا ر 
 اشرتى اجلدار أو اشرتك معه يف بنائه فتبقى األخشاب لصاحبها ألن األصل أهنا وضعت حبق.

تلفت العارية وهو يف سفر فإنه ال يضمن إال إذا تعدى او فرط فلو كانت العارية سيارة  السائل: لو
 مه أن يسحبها ويرجعها لصاحبها؟وتلفت يف السفر فهل يلز 

 الشيخ: إذا كان ُيكن أن تسحب وينتفع هبا صاحبها فيجب عليه ذلك.
 السائل: أجرة السحب تكون عليه أو على صاحبها؟

 ألنه قبضها ملصلحته فعليه أن يردها إىل صحاهبا. الشيخ: األجرة عليه
  الوفاء فما هو احلكم؟السائل: لو تلفت العارية عند الثاين وماطل األول والثاين يف

 الشيخ: يـمْرَجعم يف ذلك للقاضي واحلاكم.
 السائل: هل للمستعري أن يعري غريه العارية لو علم أن صاحب العارية يرضى بذلك؟



يكون هناك إذن صريح فلو أن املستعري عرف أن صاحبه الذي أعاره يرضى أن الشيخ: ال بد أن 
 كن أن يتسامح يف األمور اليسرية.يعريه فالانً فإنه ال يعريه له، لكن ُي

 
 فصل

(5/339) 

 

القارئ: وإن استعار شيئاً يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح ألنه نوع انتفاع فإن أطلق اإلذن 
عني فخالفه فالرهن ابطل ألنه ألن العارية ال يشرتط يف صحتها تعيني النفع فإن  من غري تعيني صح

رهنه بغري إذن مالكه وإن أذن له يف رهنه مبائة فرهنه أبقل منها صح ألن من أذن يف شيء فقد أذن 
يف بعضه وإن رهنه أبكثر منها بطل يف الكل يف أحد الوجهني ألنه خمالف أشبه ما لو خالف يف اجلنس 

 الصفقة. ويف اآلخر يصح يف املأذون ويبطل يف الزائد كتفريق
الشيخ: القول الراجح أنه إذا أعاره على شيء معلوم من الدين فرهنه أبكثر فإنه يبطل ما زاد فقط 

 ألن املخالفة حصلت يف الزائد وإال فأصل اإلعارة للرهن اثبت.
 جله أو أطلق ألن العارية ال تلزم.القارئ: وللمعري مطالبة الراهن بفكاكه يف احلال سواء أ

ه هللا )وللمعري مطالبة الراهن( يف هذا نظر ألنه إذا أذن له أن يرهنه فإنه يتعلق به الشيخ: قوله رمح
حق شخص اثلث وهو املرهتن فكيف يقال للمعري أن يطالبه بفك الرهن! بل نقول إنه ال جيوز لقوله 

ْلعمقمودِّ( وقوله تعاىل )َوَأْوفموا ابِّ تعاىل )اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنموا أَ  ْلَعْهدِّ إِّنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤمواًل( ولقول ْوفموا ابِّ
 النيب صلى هللا عليه وسلم )املسلمون على شروطهم(.

القارئ: وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستويف الدين من مثنه ألن هذا مقتضى الرهن ويرجع املعري 
 يرجع مبا بيع به إن كان أقل أو مثله إن كان مثليا ألن العارية مضمونة بذلك والعلى املستعري بقيمته 

من القيمة ألن العارية مضمونة فيضمن نقص مثنها وإن بيع أبكثر من قيمته رجع به ألن مثن العني 
عري ملك لصحاهبا وقيل ال يرجع ابلزايدة وإن تلف يف يد املرهتن رجع املعري على املستعري ويرجع املست

عري الدين وفك الرهن إبذن الراهن رجع عليه وإن  على املرهتن إن كان تعدى وإال فال فإن قضى امل
 كان بغري إذنه متربعاً مل يرجع وإن قضاه حمتسباً ابلرجوع ففيه روايتان بناًء على قضاء دينه بغري إذنه.

(5/340) 



 

الرجوع فله أن يرجع سواء أذن املدين أم الشيخ: سبق لنا أن القول الراجح أنه إذا قضى الدين بنية 
والصورة اليت ذكرها املؤلف يف مل أيذن ألن املدين حصلت له الفائدة وهي إنفكاك ذمته من الدين 

هذا الفصل ينبغي أن نعلمها نظرايً أما عملياً فال، ألنه قد حيصل فيها تالعب خصوصاً إذا قلنا إن 
ين فقد أييت إنسان ويستعري من شخص سيارة ويقول له أعرين للمعري أن يرجع يف عاريته قبل وفاء الد

ن ويقول له هذه السيارة رهن. فيحصل بذلك تدليس إايها أرهنها بدين آخمذمهم من فالن، فيأيت لفال
 وغش، وعليه نقول هذه املسألة نظرايً ال أبس أن نفهمها.

 
 فصل

بل أجرتكها عقيب العقد والدابة قائمة  القارئ: إذا ركب دابة غريه مث اختلفا فقال اعرتنيها فقال
وإن كان بعد مضي مدة ملثلها  فالقول قول الراكب ألن األصل عدم اإلجارة وبراءة ذمته من األجرة

أجرة فالقول قول املالك ألهنما اختلفا يف صفة نقل ملكه إىل غريه فأشبه ما لو اختلفا يف العني فقال 
ك وجيب له املسمى يف أحد الوجهني ألنه ادعاه وحلف عليه وهبتنيها وقال بل بعتكها فيحلف املال

جارة واختلفا يف قدر األجرة مل جيب أكثر من أجرة واآلخر جتب أجرة املثل ألهنما لو اتفقا على اإل
 املثل فمع االختالف أوىل.

 الشيخ: إذا اختلفا عقب العقد وذلك أبن قال له أعرتك أو أجرتك واختلفا فقال صاحب الدابة إين
أجرتك وقال اآلخر بل بل أعرتين فالقول قول املستعري ألنه مل ُيض مدة هلا أجرة واألصل براءته من 

رة أما إذا مضى مدة هلا أجرة كنصف اليوم وما أشبه ذلك فإن القول قول املالك ألن األصل أن األج
 ملكه ال خيرج عنه إال ببينة.

(5/341) 

 

عرتكها بعد تلفها أو قبله فالقول قول املالك مع ُيينه ألهنما القارئ: وإن قال أكريتنيها قال بل أ
وله عليه السالم )على اليد ما اختلفا يف صفة القبض واألصل فيما يقبضه من مال غريه الضمان لق

أخذت حىت ترده( حديث حسن والقول قول الراكب يف قدر القيمة مع ُيينه وإن قال غصبتنيها قال 
ا فالقول قول املالك لذلك وألن الراكب يدعي انتقال املنافع إىل ملكه بل أعرتنيها أو أكريتنيه

 ابلعارية أو الكراء واملالك ينكر ذلك واألصل معه.



 
 الغصب ابب

 القارئ: وهو استيالء اإلنسان على مال غريه بغري حق.
هذا احلد الشيخ: املؤلف رمحه هللا َعرََّف الغصب أبنه استيالء اإلنسان على مال غريه بغري حق و 

قاصر ألنه غري مانع إذ أنه يدخل فيه ما سمرَِّق وما أمخذ هنباً وما أشبه ذلك فيجب أن يضاف إىل هذا 
يعين أيخذه غصباً عليه قهرًا فهذا هو الغصب وأما إذا أخذه على غري هذا الوجه  قيد وهو )قهراً(

 به.فليس بغصب ولكن هل يعطى أحكام الغصب أو ال؟ فيه تفصيل معروف يف اب
القارئ: وهو حمرم ابإلمجاع وقد روى جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف خطبته يوم 

 عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا( رواه مسلم.النحر )إن دماءكم وأموالكم 
لموا َأْمَواَلكمْم الشيخ: لو استدل املؤلف ابلقرآن والسنة لكان أوىل ففي القرآن قال هللا تعاىل )َوال أَتْكم 

َارًَة َعْن تـََراٍض مِّْنكمْم( والغصب ليس فيه  ( وقال )إِّالَّ َأْن َتكموَن جتِّ ْلَباطِّلِّ َنكمْم ابِّ تراضي فهو كما قال بـَيـْ
 املؤلف رمحه هللا حمرم ابإلمجاع لداللة الكتاب والسنة على ذلك.

(5/342) 

 

نيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )على اليد ما القارئ: ومن غصب شيئاً لزمه رده ملا روى مسرة عن ال
لتغري األسعار مل يضمنها ألن حق املالك يف العني وهي ابقية مل تتغري  أخذت حىت ترده( وإن نقصت

صفتها وال حق له يف القيمة مع بقاء العني وإن نقصت القيمة لنقص املغصوب نقصاً مستقراً كثوب 
وشاة ذحبت وحنطة طحنت فعليه رده وأرش نقصه ألنه نقص استخلق أو خترق وإانء تكسر أو تشقق 

 ة فوجب ضمانه كذراع من الثوب.عني نقصت به القيم
الشيخ: إذا نقص املغصوب فإن كان نقص عني أو صفة يف العني فهو مضمون على الغاصب وإن  

 كان نقص سعر فليس مبضمون مادامت السلعة ابقية على ما هي عليه مثال ذلك لو غصب سيارة
تساوي إال أربعني ألفاً  تساوي مخسني ألف وكان هذا يف أول ورودها مث كثرت يف األسواق وصارت ال

والسيارة ابقية حباهلا فإنه يردها إىل صاحبها وال يلزمه ضمان نقص القيمة ألن القيمة أمر منفصل عن 
وذلك ألن هذه العني وهذا ما ذكره املؤلف رمحه هللا والصواب أن ما نقص ابلسعر فهو مضمون 

سني ألفاً واآلن ال تساوي إال أربعني فهو السلعة اليت يف املثال الذي ذكرانه السيارة كانت تساوي مخ
قد حال بني صاحبها وبني هذه الزايدة فيلزمه النقص ولو مل نقل هبذا لكان كل إنسان يريد أن ينقصاً 



فيحصل هبذا فوضى وضرر على  أحدًا يغصبه شيئاً ويدعه حىت إذا نقصت القيمة قال خذ مالك
كالذي ينقص ابلعني أو الوصف وهذا اختيار شيخ الناس فالصواب أن ما نقص ابلسعر فهو مضمون  

 اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وهو الصواب.
القارئ: وإن طالب املالك ببدله مل ُيلك ذلك ألن عني ماله ابق فلم ُيلك املطالبة ببدله كما لو قطع 

ألنه يتزايد  ًا وإن كان النقص غري مستقر كطعام ابتل أو عفن فله بدله يف قول القاضيمن الثوب جزء
فساده إىل أن يتلف وقال أبو اخلطاب خيري بني ذلك وبني تركه حىت يستقر فيه الفساد وأيخذه مع 

 أرشه ألن عني ماله ابقية فال ُينع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي خترق.

(5/343) 

 

بغي أن يـمَفصََّل يف هذا فيقال إذا كان النقص الذي ليس مبستقر يزول سريعاً فال أبس أن الشيخ: ين
َتَظر وأما إذا كان يتأخر فهنا ينبغي أن يقال إنه يضمنها ابلبدل ألنه بتأخره يـمَفوِّتم على املالك  يـمنـْ

كن مىت يزول؟ فقد مبستقر ل مصاحل مثال ذلك إذا غصبه بـمرًّا وأبتل الربمُّ فالبلل هذا يزول وليس
يتأخر كثريًا خصوصاً يف أايم الشتاء وأايم الرطوبة فيتضرر املالك فهنا نلزمه ببدله ايبساً وأما إذا كان 
يزول سريعاً فإننا ال نلزمه ونقول انتظر إىل آخر النهار حىت يستقر النقص ويمضمن ابألرش، لكن لو 

ه ذلك فتقدر قيمته وأيخذه وأيخذ األرش وال ُيكن ش اآلن فلقال أان لن أصرب وأريد أن يـمَقوَّم األر 
 أن جيرب ويقال انتظر حىت يزول هذا النقص ألنه سيزول قريباً فله أن يقول لن انتظر.

السائل: لو غصب بقرة إنسان وابعها خبمسمائة رايل مثاًل مث بعد عشر سنوات تغريت األسعار واتب 
 يد؟سعر اجلدالغاصب، فهل يضمنها كما ابعها أو اب

الشيخ: يضمن بقرة مثلها ألنه معتدي، لكن لو اصطلحا على شيء فلهما ذلك ألن احلق هلما، وأما 
إذا قال أان أريد بقرة مثل بقريت فالبد أن يـمْعَطى بقرة مثل بقرته وهذا مما يؤيد القول أبنه يضمن نقص 

ساوي مخسمائة وأراد ر وصارت تالسعر فلو أنه غصبها وهي تساوي ثالثة آالف مث نقصت قيمة البق
 الغاصب أن يردها فإنه يردها، لكن هل يضمن النقص هذا ينبين على اخلالف يف نقص السعر؟

 
 فصل

القارئ: فإن كان النقص يف الرقيق مما ال مقدر فيه كنقصه لكرب أو مرض أو شجة دون املوضحة ففيه 
دى الروايتني ألنه ضمان ذلك يف إحما نقص مع الرد لذلك وإن كان أرشه مقدرًا كذهاب يده فك



مال أشبه ضمان البهيمة واألخرى يرده وما جيب ابجلناية ألنه ضمان الرقيق فوجب فيه املقدر  
 كضمان اجلناية.

(5/344) 

 

الشيخ: الصواب يف مسألة الرقيق أنه ليس فيه مقدر شرعاً وأنه يضمن مبا نقص ألنه كالبهيمة متاماً 
قيق جاهل، وعلى هذا فإذا ورقيق غري كاتب، ورقيق عامل ور ولذلك يفرق الناس بني رقيق كاتب 

قطعت يده فإذا قلنا ابملمَقدَّرِّ قلنا فيه نصف قيمته سواء كان املقطوع اليد اليمىن أو اليسرى وإذا قلنا 
أبنه يرجع يف ذلك إىل القيمة قلنا إن كانت اليمىن اليد فلها تقدير وإن كانت اليد اليسرى فلها 

ك يف األصابع إذا قطع اخلنصر فليس كاإلهبام فاإلهبام أكثر؟ اجلواب اليد اليمىن وكذلتقدير وأيهما 
أغلى فيقدر اإلهبام بقيمة أكثر ألن ضمان الرقيق ضمان مال وأما احلر فضمانه ضمان أجزاء وهلذا 

 جند يف األحرار أن دية اخلنصر واإلهبام سواء ودية السن واألضراس سواء.
جب نصف قيمته كغري املغصوب وعلى األوىل اصب يده فعلى هذه الرواية الواالقارئ: فإن قطع الغ

عليه أكثر األمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه ألنه قد وجدت اليد واجلناية فوجب أكثرمها 
 ضماان.

الشيخ: الصواب خالف هذين القولني فالصواب أن يقال يضمن مبا نقص فيـمَقدَّرم كأنه عبد سليم 
 الفرق بينهما يلزم الغاصب.د ذلك كأنه عبد مقطوع اليد مث ويـمَقدَّرم بع

القارئ: وإن غصب عبدًا فقطع أجنيب يده فللمالك تضمني أيهما شاء فعلى األوىل إن ضمن 
الغاصب ضمنه أكثر األمرين ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته ال غري ألن ضمانه ضمان 

الثانية يطالب  وطالب الغاصب بتمام النقص وعلىاجلناية وإن ضمن اجلاين ضمنه نصف القيمة 
 أيهما شاء ويستقر الضمان على القاطع ألنه املتلف فيكون الرجوع عليه.

 
 فصل

(5/345) 

 



القارئ: وروي عن أمحد فيمن قلع عني فرس أنه يضمنها بربع قيمتها ألنه يروى عن عمر رضي هللا 
البهائم أو كسائر أعضائها  م يكن فيها مقدر كسائرعنه والصحيح أنه يضمنها بنقصها ألهنا هبيمة فل

وحيمل ما روي عن عمر رضي هللا عنه على أن عني الدابة اليت قضى فيها نقصها ربع القيمة ولو 
غصب دابة قيمتها مائة فزادت فصارت قيمتها ألفا مث جىن عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 

 ن مخسمائة.تلف وقد فوت نصفها فضممخسمائة ألن الواجب قيمة ما أتلف يوم ال
 

 فصل
القارئ: فإن نقصت العني دون القيمة وكان الذاهب يضمن مبقدر كعبد خصاه وزيت أغاله فذهب 

نصفه ومل تنقص قيمته فعليه قيمة العبد ومثل ما نقص من الزيت مع ردمها ألن والواجب فيهما مقدر 
اله ألن الواجب فيه ما قيمته مل يلزمه أرش هز بذلك فإن مل يكن مقدراً كعبد مسني هزل فلم تنقص 

نقص من القيمة ومل تنقص فإن أغاله عصريًا فنقص فهو كالزيت ألنه يف معناه وحيتمل أن ال يضمن 
 ألن الغليان عقد أجزاءه ومجعها واذهب ما ئيته فقط خبالف الزيت.
ذا خصى دٍَّر فيه نظر، ألنه إالشيخ: ما ذكره املؤلف أنه إذا نقصت العني دون القيمة فيضمن مبِّمقَ 

الرقيق زادت قيمته بال شك وضمان الرقيق جيري جمرى ضمان األموال كما لو خصى فحالً من الغنم 
فزادت قيمته فإنه ال يضمن فكذلك العبد فالصواب أنه إذا خصى العبد وزادت القيمة فال ضمان 

مته بذلك فإنه ال مََّد وثخن وازدات قيعليه ألنه جيري جمرى األموال ومثله الزيت إذا غاله حىت جتََ 
 ضمان عليه ألنه زاده خريًا وهذا اخلري الذي زاده بعمل منه أي من الغاصب.

القارئ: فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العني وأرش نقص الباقي يف العصري والزيت 
 ألن كل واحد من النقصني مضمون منفردا فكذلك إذا اجتمعا.

ة أنه يضمن األكثر من هذا أو هذا وال ُيكن أن جنمع عليه ضمانني الصواب يف هذه املسأل الشيخ:
 ألنه استفاد من النقص.
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القارئ: ولو شق ثوابً ينقصه الشق نصفني مث تلف أحدمها رد الباقي ومتام قيمة الثوب قبل قطعه وإن 
ب تعديه واآلخر ال يلزمه الباقي بسبغصب خفني فتلف أحدمها فكذلك يف أحد الوجهني ألن نقص 

 إال رد الباقي وقيمة التالف ألنه مل يتلف إال أحدمها.



الشيخ: الصواب الوجه األول أنه يلزمه قيمة التالف وما نقص الثاين ألن الناس ال ُيشون بنعل 
 واحدة أو خبف واحدة.

يد فهل فني خبف جدالسائل: لو طلب صاحب اخلف املغصوب بعد أن تعدى الغاصب على أحد اخل
 له ذلك؟

الشيخ: ال ُيكن، ألن عني ماله يف اخلف الباقي ابقية فلو ألزمناه أبن يشرتي نعاًل جديدًا فهذا 
 مقتضاه أننا أكرهناه على أن يبيع علينا ما ال يلزمه.

 
 فصل

ا لو القارئ: وإن غصب عبدًا فمرض أو ابيضت عينه مث برئ مل يلزمه إال رده ألن نقصه زال فأشبه م
ت سنه مث عادت وإن هزل مث مسن أو نسي صناعته مث علمها فكذلك يف أحد الوجهني ألن انقلع

نقصه زال فأشبهت اليت قبلها واآلخر يضمن النقص ألن السمن الثاين غري األول فال يسقط به ما 
غري األول وجب بزوال األول فعلى هذا الوجه لو مسن مث هزل مث مسن مث هزل ضمنهما معاً ألن الثاين 
 وعلى الوجه األول يضمن أكثر السمنني قيمة ألن عود السمن أسقط ما قابله من األرش.

الشيخ: الصحيح أنه إذا هزل مث عاد فسمن فإنه ال يضمن ألن النقص األول عوضه الغاصب، وهذه 
 البهيمة ال َتْسَمنم إال أبكل وشرب فقد ضمنها يف احلقيقة.

ري جنس األوىل كعبد هزل فنقصت قيمته مث تعلم فعادت ثانية من غالقارئ: فإن كانت الزايدة ال
قيمته ضمن األوىل ألن الثانية من غري جنس األوىل فال تنجرب هبا وإن نسي الصناعة أيضا ضمن 

 النقصني مجيعاً ملا ذكران.
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َرض مث الشيخ: النقص فيه خالف فإن كان يف وصف وعاد من جنس األول فال ضمان مثل أن ُيمْ 
َمن أبن كان مسيناً مث هزل  مث مسَِّن فهذا فيه اخلالف يمعاىف فهذا ال يضمنه وإذا كان نقص عني كالسِّّ

والصحيح أنه كاألول ال ضمان فيه ألهنا عادة من اجلنس األول أما إذا كانت من غري جنسه كعبد 
مَ  ن ألن الزايدة من غري جنس مسني هزل فنقصت قيمته لكنه تـََعلََّم فزادت القيمة فهنا يضمن السِّّ

 األول فاألقسام ثالثة.
 



 فصل
غصوب لزم الغاصب ما يستوىف من جنايته ألنه بسبب كان يف يده وإن القارئ: فإن جىن العبد امل

أقيد منه يف الطرف فحكمه حكم ذهابه بفعل هللا تعاىل لكونه ضماانً وجب ابليد ال ابجلناية فإن 
لق األرش برقبته فعليه فداؤه ألنه حق تعلق برقبته يف يده فلزمه القطع قصصاً ليس جبناية وإن تع

ىن على سيده ضمن الغاصب جنايته ألهنا من مجلة جناايته فأشبه اجلناية على ختليصه منه وإن ج
 أجنيب.

 
 فصل

القارئ: وإن زاد املغصوب يف يده كجارية مسنت أو ولدت أو كسبت أو شجرة أمثرت أو طالت 
مضمونة على الغاصب ألهنا حصلت يف يده ابلغصب فأشبهت األصل وإن ألقت فالزايدة للمالك 

 ضمنه بقيمته يوم الوضع لو كان حيا ألنه غصب بغصب األم.الولد ميتاً 
نِّنَي مِّْن َسبِّيٍل(  الشيخ: الغاصب يعامل أبضر األمرين لعدوانه وهللا عز وجل يقول )َما َعَلى اْلممْحسِّ

 بيل.فمفهومه أن املعتدين عليهم س
ب أجرة العبد القارئ: وإن صاد العبد أو اجلارحة صيداً فهو ملالكهما ألنه من كسبهما وهل جت

الكاسب أو الصائد يف مدة كسبه وصيده فيه وجهان أحدمها ال جتب ألن منافعه صارت إىل سيده 
 فأشبه ما لو كان يف يده والثاين جتب ألن الغاصب أتلف منافعه.

ثاين أنه يضمن املنافع ويضمن الصيد الذي حصل وقول املؤلف إن املنافع الشيخ: األقرب القول ال
سيد بكون الصيد له، نقول هذا صحيح لو كان يف ملك السيد أما اآلن فإننا نمَضمِّّنم عادت إىل ال

 الغاصب أجرة اجلارحة أو العبد ونقول ما كسبه أو ما صاده فهو ملالكه.
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قوساً أو شركاً فصاد به ففيه وجهان أحدمها هو لصاحبه ألن صيده القارئ: وإن غصب فرساً أو 
 حصل به أشبه صيد اجلارحة والثاين للغاصب ألنه الصائد وهذه آلة.

على الوجه الثاين جتب األجرة ملالك الفرس أو القوس أو الَشَرك والفرق بينها وبني املسألة  الشيخ:
لم يصد بنفسه بل الذي صاد هو الغاصب لكن هذه األوىل أن اجلارحة صادت بنفسها وأما الفرس ف

.وسيلة فالصواب أن الصيد يكون للغاصب ولكن عليه أجرة املثل ملالك الفرس أو القوس أو الشَّ   َركِّ



القارئ: وإن غصب منجاًل فقطع به حطباً أو خشباً أو حشيشاً فهو للغاصب ألن هذا آلة فهو  
 كاحلبل يربطه به.

 ة وإمنا ذكر املؤلف هذه لتكمل األقسام الثالثة:الشيخ: لكن عليه ابألجر 
 األول: أن يكون الكسب من نفس املغصوب فهذا يكون ملالكه.

 ي بسببه وليس من كسبه فهذا يكون للغاصب وعليه األجرة.والثاين: أن يكون ابملغصوب أ
ألنه آلة مل والثالث: أن ال يكون من هذا وال هذا كمنجل َقَطَع به حطباً أو خشباً فهو للغاصب 

 توصل الغاصب إىل هذا خبالف القوس والفرس والشََّرك.
َب ونسي الصناعة وتعلم صناعة أ خرى غري األوىل ومن غري السائل: إذا تعلم العبد صناعة مث غمصِّ

 جنسها فماذا على الغاصب؟
 الشيخ: إذا كانت من غري جنسها فإنه يضمن األوىل.

دها يف مكان بعيد فأراد الرجوع هبا فعلى من تكون السائل: إذا غصبت سيارة من شخص مث وج
 أجرة الرجوع؟

صاهبا ضرر فهذا قد الشيخ: على مالكها ألهنا دخلت يف ملكه اآلن وله السلطة عليها لكن إن أ
يتوجه أن نقول أنه إذا أصبها ضرر بسبب الرجوع مع هذا الطريق الوعر فإننا نمَضمِّّنم الغاصب وقد 

 يد الغاصب ارتفع حكمه.نقول إنه ملا ارتفعت 
 

 فصل
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القارئ: وإن غصب أمثاانً فاجتر هبا فالربح لصحاهبا ألنه مناء ماله وإن اشرتى يف ذمته مث نقدها فيه 
 ذمته فكان الشراء له واملبيع فكذلك يف إحدى الروايتني واألخرى هو للغاصب ألن الثمن ثبت يف

ذهب أنه إذا اشرتى بعينه كان الشراء ابطال والسلعة رحبه له ألنه بذل ما وجب عليه وقياس امل
 للبائع.

الشيخ: إذا اشرتى بعني املال املغصوب فقاعدة املذهب اليت قال عنها املؤلف إنه القياس أن البيع 
، مثاله رجل غصب إانًء مث ابعه على شخص فاملذهب أن ابطل ملاذا؟ ألنه وقع العقد على ماٍل ُيلك

يح ألنه ليس مالكاً وال مأذوانً له فيه لكن لو فرض أنه ابعه مث أخذ دراهم واجتر البيع ابطل وغري صح



هبا وربح فعلى املذهب كل هذا الربح ابطل لكن ما مشى عليه املؤلف وَقدََّمهم هو الصحيح أن الربح 
ليس له شيء دليل ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم )ليس لعرٍق ظامل يكون للمالك والغاصب 

( وهذا ظامل فليس له حق يف الربح فإذا قال الغاصب إنه تعب وسافر يف أايم احلر وأايم الشتاء حق
فرييد أجرة على ذلك فماذا نقول له؟ نقول ال أجرة لك ألنك معتدي ظامل والظامل ال يفلح و )ليس 

ايتني( أي (، مث قال املؤلف )وإن اشرتى يف ذمته مث نقدها فيه فكذلك يف إحدى الرو لعرق ظامل حق
أن الربح يكون للمالك مثل أن يشرتي سيارة بعشرة آالف يف ذمته وعنده عشرة آالف مغصوبة 
فيدفع العشرة للبائع فإذا رحبت السيارة فإن الربح يكون على هذه الرواية ملالك السيارة والقول 

َقَدَها من الدراهم أن الربح يكون للغاصب ألنه اشرتى السيارة يف ذمته ومل يعني الدراهم ونَـ الثاين 
فيكون الربح للغاصب )ألنه بذل ما وجب عليه( وهذا القول يف النفس منه شيء ألنه لوال هذه 
مث قال الدراهم املغصوبة عنده ما اشرتى فالشراء مبين على هذه الدراهم لكن القياس مع هذا القول، 

السلعة للبائع( وذلك ألن بيع ما ال املؤلف )وقياس املذهب أنه إذا اشرتى بعينه كان الشراء ابطالً و 
 ُيلك غري صحيح فيبطل البيع ويف املسألة قول آخر أن القياس أن يبطل
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البيع إال إذا شق الرجوع مثل أن تكون هذه السلعة بيعت عدة مرات فيشق الرجوع فحينئذ نقول 
األوىل أنه إذا غصب  سألةيبقى البيع كما هو والربح للمالك ال للغاصب، وعليه فنقول صورة امل

َْت فإن وقع العقد عليها فاملذهب أن البيع ابطل وجيب أن ترد ولو بعد عشرة  نقودًا واجتر هبا وَرحبِّ
عقود والقول الثاين أن البيع صحيح للضرورة والربح للمالك فهذه مسألة واملسألة الثانية أنه إذا 

الربح؟ اجلواب فيه روايتان الرواية األوىل أنه كون اشرتى بذمته ونقد من الدراهم املغصوبة َفلَِّمْن ي
للمالك والرواية الثانية أنه للغاصب ووجه كونه للغاصب أن العقد مل يقع على عني املغصوب وإمنا 

وقع العقد يف ذمة الغاصب وكونه سدد الثمن من املغصوب فهذه جناية بال شك لكن البيع صحيح 
ح وهو آمث يف كونه نـََقَدَها من هذه الدراهم ولكن إذا صحي وهذا أقرب للقياس أن نقول إن البيع

 حصل ربح فليس هو مبين على هذه الدراهم.
 

 فصل
القارئ: وإن غصب عيناً فاستحالت كبيض صار فرخا وحب صار زرعا وزرع صار حباً ونوى صار 



لزايدة د فاشجرًا وجب رده ألنه عني ماله فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه حلدوثه يف يده وإن زا
ملالكه وال شيء للغاصب بعمله فيه ألنه غري مأذون فيه وإن غصب عصريًا فتخمر ضمن العصري 
مبثله ألنه تلف يف يده فإن عاد خاًل رده وما نقص من قيمة العصري ألنه عني العصري أشبه النوى 

 يصري شجرا.
رض فصار خنالً فيكون األ الشيخ: صورة املسألة إنسان غصب نوى والنوى هو بذر النخل فبذره يف

هذا النخل ملالك النوى فإذا كان قد غصب عشرين نواة فإنه حيصل له عشرين خنلة وهذا التعب من 
الغاصب ابلسقي واملالحظة واملراعاة كله يضيع هدرًا حلديث )ليس لعرق ظامل حق( لكن هذه املسألة 

ضمن النوى مبثله وإما أن يقال هو أن يفيها نظر ألنه قد يقال إن هذا الرجل ال شك أنه ظامل فإما 
 شريك مع الغاصب ويكون كأنه ساقاه.

 
 فصل
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القارئ: فإن عمل فيه عماًل كثوب قصره أو فصله وخاطه أو قطن غزله أو غزل نسجه أو خشب 
شيء للغاصب ألنه  جنره أو ذهب صاغه أو ضربه أو حديد جعله إبرًا فعليه رده ألنه عني ماله وال

يف ملك غريه بغري إذنه فلم يستحق شيئا كما لو أغال الزيت وإن نقص بذلك فعليه ضمان  عمل
نقصه ألنه حدث بفعله وعنه أنه إن زاد يكون شريكاً للمالك ابلزايدة ألن منافعه أجريت جمرى 

 األعيان أشبه ما لو صبغ الثوب واألول أصح.
ا حلياً ومل تنقص وزانً بل زادت قيمتها قطعة من الذهب فصاغه الشيخ: صورة املسألة إنسان غصب

فيجب عليه أن يردها وأما أجرة الصنعة فهل تدفع للغاصب أو نصفها أو ما أشبه ذلك؟ اجلواب: 
ال، لعموم احلديث )ليس لعرق ظامل حق( وهناك قول آخر وهو أن الزائد يكون بني املالك والغاصب 

فيقال يساوي عشرة آالف وكم يساوي ذهباً  احللي ذهباً غري مصوغمثل أن يقال كم يساوي هذا 
مصوغاً يقال اثنا عشر ألفاً فيكون للغاصب ألف رايل لكن الصواب أنه ال شيء له ألنه )ليس لعرق 

ظامل حق( لكن لو فرض أن هذا وقع جهاًل مثل أن أيخذ قطعة من الذهب يظنها له مث يصوغها 
ن الزايدة بني هذا الذي ضربه حلياً جهاًل منه وبني ا لغريه فهنا القول أبوتزداد القيمة مث يتبني أهن

 املالك قول قوي.



 
 فصل

القارئ: فإن غصب شيئاً فخلطه مبا يتميز منه كحنطة بشعري أو زبيب أمحر أبسود فعليه متييزه ورده 
 ألنه أمكن رده فوجب كما لو غصب عيناً فبعدها.
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سان غصب مائة صاع بر وخلطه مبائة صاع شعري خلطاً الشيخ: التمييز صعب جداً وصورة املسألة إن
حبقه وقال أان أريد حقي،  اتماً حبة وحبة والشعري للغاصب والرب للمغصوب منه فطالب املغصوب منه

فإنه يلزم الغاصب أن ينقيه فإن كان حب الشعري كبريًا وحب الرب صغريًا فالتنقية سهلة وذلك مبنخل 
لرب ويبقى الشعري ولكن إذا كاان سواًء بسواء فماذا نقول ألهنا مائة يكون له عيون ينزل منها حب ا

ل بنهار ينقيه فهل نلزمه بذلك أو ال نلزمه؟ صاع ومائة صاع فقد يبقى مخسة أايم أو ستة أايم لي
اجلواب نلزمه بذلك فلو قال الغاصب لصاحب احلق اضربه عليَّ مبا شئت من القيمة فإذا كان 

عشرين أو قال إذا كان مائة صاع أعطيك بدله مائتني على أن تفكين من هذا بعشرة اجعلها عليَّ 
نع من األمر لكن املغصوب منه رفض ذلك فهنا قد يقول ق ائل إذا كان قصد املالك املضارة فإنه ُيم

ذلك لقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ال ضرر وال ضرار( أما إذا مل يكن قصده املضارة 
هذا الرب الذي خلط ابلشعري ال يوجد له نظري يف البلد وقد يوجد بر يف البلد لكن الرب حبيث يكون 

نقول إن املالك له غرض صحيح يف إلزامه ابلتنقية فنلزمه ابلتنقية  املغصوب ليس كالذي يف البلد فهنا
وجيه، وعلى  وكذلك لو رأى القاضي إلزام الغاصب ابلتنقية أتديباً له فهل هذا وجيه أو ال؟ نقول هذا

هذا فيتجه قول املؤلف رمحه هللا يف حالني احلالة األوىل: إذا مل يوجد نوع مثل النوع املخلوط يعين أن 
نس موجود فالرب موجود يف البلد لكن النوع الذي غصبه من صاحبه ال يوجد نظريه يف البلد غري، اجل

إذا مل يكن هناك حاجة وال مصلحة وإمنا  واحلالة الثانية: إذا قصد به التعزير أي تعزير الغاصب، وأما
وعلى آله وسلم )ال  يريد املالك اإلضرار ابلغاصب فهنا نقول ال ُيلك هذا لقول النيب صلى هللا عليه

 ضرر وال ضرار(.
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القارئ: وإن خلطه مبثله مما ال يتميز كزيت بزيت لزمه مثل كيله منه ألنه قدر على دفع بعض ماله 
وهذا ظاهر كالم أمحد رضي هللا نتقل إىل البدل يف اجلميع كما لو غصب شيئاً فتلف بعضه إليه فلم ي

عنه ألنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغري جنسه فنبه على الشركة إذا كان مثله وقال القاضي 
 .قياس املذهب أنه يلزمه مثله إن شاء الغاصب منه أو من غريه ألنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه

أن يرد ماله بعينه خمتلطاً ابملال اآلخر فهذا الشيخ: الصواب األول وهو ظاهر كالم أمحد ألنه أمكنه 
خلط زيتاً بزيت وال ُيكن التمييز بينهما ألهنما اندجما وصارا شيئاً واحدًا فيلزم الغاصب أن يرد مثله 

 على الوجه الثاين الذي قاله فإذا كان صاعاً من الزيت وصاعاً من الزيت اآلخر يلزمه أن يرد صاعاً 
محد يلزمه صاع من نفس املخلوط وهذا هو الصحيح ألن مال املالك القاضي وعلى نص اإلمام أ

 موجود يف هذا اإلانء لكنه ال ُيكن متييزه فيعطى نصفه مشاعاً.
ه القارئ: وإن خلطه أبجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فإن دفعه إليه منه لزمه أخذه ألن

مثله فإن اتفقا على أخذ املثل منه جاز  أوصل إليه خريًا من حقه من جنسه وإن خلطه بدونه لزمه
وإن أابه املالك مل جيرب ألنه دون حقه وإن طلب ذلك فأابه الغاصب ففيه وجهان أحدمها ال جيرب ألن 

ى دفع بعض ماله إليه من احلق انتقل إىل ذمته فكانت اخلرية إليه يف التعيني والثاين يلزمه ألنه قدر عل
 .غري ضرر فلزمه كما لو كان مثله

الشيخ: الوجه الثاين هو الصحيح أنه يلزمه منه ولو كان أنقص إذا رضي املالك ابلناقص، لكن يف 
الغالب أن املالك ال يرضى ابلناقص وصورة املسألة َخَلَط زيتاً رديئاً بزيت جيد والرديء هو الزيت 

جيرب الغاصب على أنه ان أريد زييت من هذا اإلانء الذي وقع فيه اخللط فنقول املغصوب فقال املالك أ
 يسلم من هذا ألن املالك رضي ابلناقص.
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القارئ: وإن خلطه بغري جنسه كزيت بشريج لزمه مثله من غريه وأيهما طلب الدفع منه فأىب اآلخر مل 
الدهن كله ويعطى كل واحد  شريج آلخر يباعجيرب وقد قال أمحد يف رجل له رطل زيت اختلط برطل 

منهما قدر حصته فيحتمل أن خيتص هذا مبا مل خيلطه أحدمها وحيتمل أن يعم سائر الصور ألنه أمكن 
أن يصل إىل كل واحد بدل عني ماله فأشبه ما لو غصب ثوابً فصبغه فإن نقص ما خيصه من الثمن 

 قيمة له كزيت مباء وأمكن ختليصه وإن خلطه مبا العن قيمته مفردًا ضمن الغاصب نقصه ألنه بفعله 
وجب ختليصه ورده مع أرش نقصه فإن مل ُيكن ختليصه أو كان ذلك يفسده وجب مثله ألنه أتلفه 



ولو أعطاه بدل اجليد أكثر منه رديئاً أو أقل منه وأجود صفة مل جيز ألنه راب إال أن يكون اختالطه 
 ي يف جنسني.بغري جنسه فيجوز ألن الراب ال جير 

 
 صلف
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القارئ: فإن غصب ثوابً فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ومل تنقص فهما شريكان يباع الثوب 
اهلا مبال غريه وإن زادت ويقسم مثنه بينهما ألن الصبغ عني مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها ابتص

قيمة ضمنها الغاصب ألن النقص حصل بسببه قيمتهما فالزايدة بينهما ألهنا مناء ماهلما وإن نقصت ال
وإن زادت قيمة أحدمها لزايدة قيمته يف السوق فالزايدة ملالك ذلك ألهنا مناء ماله وإن بقيت للصبغ 

ه عني ماله أشبه ما لو غرس يف أرض غريه قيمة فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك ألن
غصوب منه لنفع نفسه فمنع منه خبالف األرض فإنه وحيتمل أن ال ُيلك ذلك ألنه يضر مبلك امل

ُيكن إزالة الضرر بتسوية احلفر وألن قلع الغرس معتاد خبالف قلع الصبغ وإن أراد املالك قلعه ففيه 
قلع الشجر من أرضه واآلخر ال ُيلكه ألن الصبغ وجهان أحدمها ُيلكه وال شيء عليه كما ُيلك 

الك قيمة الصبغ ليملكه مل جيرب الغاصب عليه ألنه بيع ماله يهلك به أشبه قلع الزرع وإن بذل امل
وحيتمل أن جيرب كما ُيلك أخذ زرع الغاصب بقيمته وكالشفيع أيخذ غرس املشرتي وإن وهبه 

له ألنه صار صفة للعني فأشبه قصارة الثوب واآلخر ال الغاصب ملالكه ففيه وجهان أحدمها يلزمه قبو 
 رادها أشبه الغراس.يلزمه ألن الصبغ عني ُيكن إف

الشيخ: يف قوله )وإن وهبه الغاصب ... ( نقول الوجه اآلخر بعيد فالصبغ كيف يقال إنه عني ُيكن 
لكن لو قال  فصلها عن املصبوغ!! بل نقول إذا وهب الغاصب الصبغ ملالك الثوب لزمه قبوله،

رض يف رده فهنا نقول إنَّ رده قد املالك أان ال أريد هذا اللون من الصبغ بل أان أريد لوانً آخر فلي غ
يكون متعذراً ألنه حيتاج إىل غسل شديد جداً والغسل الشديد حيتاج إىل مؤونة كثرية ورمبا يتضرر 

نهما وقوله )ألن الصبغ عني ُيكن الثوب، ففي مثل هذه احلال جيب على احلاكم أن يتدخل ويصلح بي
عني ُيكن إفرادها؟ اجلواب ال ُيكن إال إذا كان إفرادها أشبه الغراس( فيه نظر بال شك فهل الصبغ 

 الصبغ له مسك وُيكن قلعه قلعاً.
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القارئ: فإن أراد املالك بيع الثوب فله ذلك ألنه ملكه فلم ُينع بيعه وإن طلب الغاصب بيعه فأابه 
و طلب حب الثوب عنه كما لاملالك مل جيرب ألن الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صا

الغارس يف أرض غريه بيعها وحيتمل أن جيرب ليصل الغاصب إىل مثن صبغه وإن غصب ثوابً وصبغاً من 
رجل فصبغه به فعليه رده ورد أرش نقصه إن نقص ألنه بفعله والزايدة للمالك ألنه عني ماله ليس 

والزايدة وإن ا شريكان يف األصل للغاصب فيه إال أثر الفعل وإن صبغه بصبغ غصبه من غريه فهم
نقص فالنقص من الصبغ ألنه تبدد ويرجع صاحبه على الغاصب ألنه بدده وإن غصب عساًل ونشاء 

 فعمله حلواء فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء.
 

السائل: على القول أبن الصبغ يكون للغاصب إذا غصب ثوب غريه وصبغه بصبغه أال يقال أن هذا 
م أن الصبغ سيعود يل فإين أغصب الثوب وأصبغه وعلى كل حال للغاصب فيقول ما دايفتح الباب 

 فصبغي مردود يل؟
الشيخ: يف هذه احلال ينظر إىل قصد الغاصب فإذا علمنا أن الغاصب يريد إفساده على مالكه حىت 

 يلجئه إىل أن يمقوَّم فللحاكم أن ُينع ذلك.
 صبغ؟ا جيعل له حق يف الالسائل: لكن الغاصب معتدي بكل حال فلماذ

 الشيخ: هذا الرجل معتد على كل حال لكن عني ماله موجودة.
 السائل: ملاذا ال يعامل هذا الغاصب بنقيض قصده؟

الشيخ: ال يعامل بذلك، إال إذا علمنا أنه متعدي مبعىن أن نعلم أن هذا الرجل أراد أن يفسد الثوب 
 على صاحبه.

  مع أنه معتدي؟السائل: ملاذا جعلنا للغاصب حقاً 
شيخ: ألن لكل واحد منهما مال فصاحب الثوب املغصوب منه له الثوب والغاصب له الصبغ ال

 واآلن الصبغ والثوب موجودان.
 السائل: أليس الغاصب معتدي واملغصوب معتدى عليه؟

 الشيخ: تعدي الغاصب على املغصوب يدخل يف احلق العام فإذا رأى ويل األمر أن يؤدبه على هذا
 أدبه.

َب من شخص مال، ولكي يصل إىل الغاصب وضع جعاًل فإذا وجد الغاصب وما  السائل: إذا غمصِّ
 غصبه فعلى من يكون اجلعل هل هو على الغاصب أو صاحب املال املغصوب؟
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الشيخ: هذا سؤال وجيه مثاًل لنفرض أنه غصبت السيارة وقال من يدلين على غاصب السيارة فله 
ب؟ اجلواب يمطالِّب الدال هل يمطالِّب ابجلعل املالك أو الغاص ألف رايل فدله شخص عليه فهنا

ع املالك على الغاصب ألنه هو الذي تسبب يف غرمه؟ فيه احتمال، فيحتمل أنه ال  املالك وهل يـَْرجِّ
يرجع ألن هذا املالك إمنا َغرَِّم ملصلحته، وحيتمل أنه يرجع ألنه غرم بسبب غصب هذا الرجل وهذا 

سبب به الغاصب ولو يف هذه ان يف هذا ردع للغاصبني، أن يقال كل شيء تأقرب ال سيما إذا ك
 احلال فإنه يكون على الغاصب.

السائل: إذا رأى املغصوب منه الغاصب فأراد أن ُيسك به لكنه فر منه فركب املغصوب منه فرساً 
ع بعد لغريه لكي يلحق هبذا الغاصب ويف الطريق مات الفرس فهل إذا ضمن الفرس لصاحبه يرج

 ذلك على الغاصب مبا ضمنه؟
ع ألن هذا املوت أي موت الفرس ليس من أجل احلصول على هذا  الشيخ: يف هذه احلال ال يـَْرجِّ

 الغاصب خبالف األجرة.
 

 فصل
القارئ: وإن غصب أرضاً فغرسها أو بىن فيها لزمه قلعه ملا روى سعيد بن زيد أن النيب صلى هللا 

ل ملك غريه مبلك مل حق( قال الرتمذي هذا حديث حسن وألنه شغعليه وسلم قال )ليس لعرق ظا
ال حرمة له يف نفسه فلزمه تفريغه كما لو ترك فيها قماشا وعليه تسوية احلفر ورد األرض إيل ما كانت 

 عليه وضمان نقصها إن نقصت ألنه حصل بفعله.
 الشيخ: إذا غصب أرضاً فغرس فيها لزمه أمور:

 أواًل: قلع الغرس.
 : تسوية األرض.اثنياً 

 صت ألهنا قد تنقص األرض بسبب أن عروق النخل انتشر فيها فأفسدها.اثلثاً: ضمان نقصها إن نق
 رابعاً: األجرة أي أجرة األرض مدة استيالئه عليها.

واملؤلف رمحه هللا قال )لزمه القلع( و )تسوية احلفر( و )رد األرض إىل ما كانت عليه( وهي التسوية 
غريه أنه يلزمه أجرة األرض مدة استيالء ا( ومل يذكر رمحه هللا األجرة ولكن ذكرها و )ضمان نقصه
 الغاصب عليها.



القارئ: وإن بذل له املالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأىب إال القلع فله ذلك ألهنا معاوضة فلم جيرب 
 عليها.
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غصب أرضاً وغرس أو بىن فيها وقال  الشيخ: هذه املسألة على إطالقها فيها نظر وذلك أنه إذا
ا إما أن حتصي ما الغاصب أان أريد أن أقلع غرسي وبنائي وقال صاحب األرض أان أعطيك قيمته

اشرتيت به وما أنفقت عليها وإما تـمَقوَّم األرض خالية من الغراس والبناء مث تـمَقوَّم مغروسة وما بني 
ق فظاهر كالم املؤلف رمحه هللا أنه ال جيرب ألن الغراس القيمتني نسلمه لك، لكن الغاصب أىب ومل يواف

نه ولكن ينبغي أن يقال إن كان للغاصب غرض والبناء ملك الغاصب فال جيرب على أن أيخذ عوضاً ع
صحيح فنعم ال جنربه وإن مل يكن له غرض صحيح حبيث يقلع الغراس ويرميه يف الرب أو يهدم البناء 

اعت ماليته حىت احلديد الذي فيه يكون غري صاحل لالستعمال إال بتعب املسلح واملسلح إذا همدَِّم ض
 ويبقى الغراس والبناء لصاحب األرض ووجه ذلك:فهنا نقول جيرب الغاصب على أخذ العوض 

 أواًل: أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )هنى عن إضاعة املال(.
 ضرار(.اثنياً: أنه صلى هللا عليه وسلم قال )ال ضرر وال 

َتَج لذلك أيضاً أبن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )ال ُينع جاٌر جاره أن يغر  ز اثلثاً: ُيكن أن حيم
 خشبه على جداره( وأبنه )أجرب اجلار على إجراء املاء إىل أرض جاره األخرى( فالصواب التفصيل.

له غرض يف القلع ألنه يفوت القارئ: وإن وهبه الغاصب الغراس أو البناء مل جيرب على قبوله إن كان 
ابه بغري غرضه وإن مل يكن له فيه غرض احتمل أن جيرب ألنه يتخلص به كل واحد منهما من صح

 ضرر واحتمل أن ال جيرب ألن ذلك عني ُيكن إفرادها فلم جيرب على قبوهلا كما لو مل يكن يف أرضه.
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صب وهب صاحب األرض الغراس والبناء وقال الشيخ: هذه املسألة عكس املسألة األوىل فهنا الغا
ناء جماانً فهنا يقول املؤلف بداًل من القلع واهلدم فلك النخل الذي غرسته يف أرضك ولك العمارة والب

رمحه هللا أنه إن كان لصحاب األرض غرٌض يف رد اهلبة فله ذلك فلو قال أان أريد أن أغرسها بدل 
فهذا غرض صحيح أو قال العمارة املبنية على األرض أان النخل شجر عنب فعليك أن تقلع النخل 



ففي هذه احلال له أن يرد هبة الغاصب  ال أريدها فأان أريد أن أعمر عليها فيال، فهذا غرض صحيح،
ويلزم الغاصب ابلقلع وأما إذا مل يكن هناك غرض صحيح وإمنا أراد مضارة الغاصب مع أنه إذا هدمه 

شكل األول أو إذا قلع الغرس فرمبا يغرس نفس املقلوع ولكن قصده الغاصب رمبا يبنيهِّ على ال
ال وملا يف ذلك من اإلضرار وقد نفى النيب صلى هللا املضارة فهنا مننعه من ذلك ملا فيه من إضاعة امل

 عليه وسلم الضرر فقال )ال ضرر وال ضرار( و )هنى عن إضاعة املال(.
البه ابلقلع وله فيه غرض لزمه ألن فوت عليه غرضاً القارئ: وإن غرسها من ملك صاحب األرض فط

مل جيرب عليه ألنه سفه وحيتمل أن  ابلغراس فلزمه رده كما لو ترك فيها حجرا وإن مل يكن فيه غرض
جيرب ألن املالك حمكم يف ملكه وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه ألنه ملكه وليس للغاصب فيه 

 إال أثر الفعل.
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خ: هذه املسألة غري املسألة األوىل فهنا غصب أرضاً وقلع من جانب منها غَِّراساً وغرسه يف الشي
لف رمحه هللا إذا طالبه اجلانب اآلخر من األرض فاألرض والغراس ملك ملالك األرض فيقول املؤ 

ابلقلع وله فيه غرض لزمه يعين لو قال له اقلع النخل فقال له الغاصب هذا خنلك وهذه األرض 
أرضك فقال صاحب األرض اقلعها ألين أريد أن تكون هذه األرض أرضاً بيضاء صاحلة للزرع أو قال 

أن يطالب الغاصب ابلقلع ويف  أريد أن تقلع الغرس ألين أريد أن أبين عليها، فهذا غرض صحيح فله
هذه احلال يضمن الغاصب النقص الذي حصل بسبب الغراس أو بسبب البناء الذي بمينِّ على 

ألرض، وإن مل يكن له فيه غرض صحيح يقول املؤلف )مل جيرب عليه ألنه سفه وحيتمل أن جيرب( أي ا
 للغاصب، مث قال املؤلف الغاصب ألن إجبار املالك على قلعه سفه فإن بقائه خري للمالك وخري

ه غرض، )وحيتمل أن جيرب ألن املالك حمكم يف ملكه( والظاهر أن القول األول أصح إذا مل يكن له في
وهل للغاصب أن يقلعه؟ اجلواب: ال، ليس له ذلك ألن األرض ملك لصاحب الغراس والغراس ملك 

ان أريد أن أقلع ما غرست أو لصاحب األرض وليس للغاصب إال أثر الفعل فقط فلو قال الغاصب أ
 أهدم ما بنيت قلنا: ال، ألن الغراس واألرض مالكهما واحد.

 
 فصل

بئرًا فطالبه املالك بطمها لزمه ألنه نقل ملكه وهو الرتاب من موضعه فلزمه القارئ: فإن حفر فيها 



ألنه ال  رده وإن طلب الغاصب طمها لدفع ضرر مثل أن جعل تراهبا يف غري أرض املالك فله طمها
جيرب على إبقاء ما يتضرر به كإبقاء غرسه وإن جعل الرتاب يف أرض املالك ومل يربئه من ضمان ما 

له طمها ألنه يدفع ضرر الضمان عنه وإن أبرأه من ضمان ما يتلف هبا ففيه وجهان يتلف هبا ف
ال ُيلك طمها ألنه  أحدمها يربأ ألنه ملا سقط الضمان ابإلذن يف حفرها سقط ابإلبراء منها فعلى هذا

ال غرض فيه والثاين ال يربأ ابإلبراء ألنه إمنا يكون من واجب ومل جيب بعد شيء فعلى هذا ُيلك 
 طمها لغرضه فيه.

 
 فصل

(5/361) 

 

القارئ: وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة األرض وما نقصها والزرع له ألنه عني بذره منا وإن أدركها 
تركه إىل احلصاد ابألجرة وبني أخذه رهبا والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع وخيري بني 

خديج أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من ويدفع إىل الغاصب نفقته ملا روى رافع بن 
زرع يف أرض قوم بغري إذهنم فليس له من الزرع شيء وله نفقته( قال الرتمذي هذا حديث حسن 

تالف كما لو غصب لوحاً فرقع به سفينة وألنه أمكن اجلمع بني احلقني بغري إتالف فلم جيز اإل
اية له ينتظر إليها وفيما يرده من النفقة روايتان إحدامها ملججة يف البحر وفارق الغراس ألنه ال غ

القيمة ألهنا بدل عنه فتقدرت به كقيم املتلفات والثانية ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع يف احلرث 
 زادت من أرض املالك فلم يكن عليه عوضها. وغريه لظاهر احلديث وألن قيمة الزرع

(5/362) 

 

ذه األرض وحصد الزرع وانتهى فعليه شيئان، أوالً: أجرة األرض والثاين الشيخ: إذا زرع الغاصب ه
 مائة رايل أو مائتا رايل نقص األرض ابحلرث، لكن أجرة األرض هل نقدرها أبجر معلوم فنقول مثالً 

أو نقول كم تساوي هذه األرض لو زرع عليها؟ اجلواب كالمها حمتمل ألن األرض البيضاء أحياانً يقع 
ها ممَزارََعًة أبن يكون لصحاهبا ثلث الزرع وللعامل ثلثاه وأحياانً تكون أبجرة فيقول العقد علي

حمتملة، لكن مباذا أنخذ؟ اجلواب ينظر إذا كان استأجرت منك هذه األرض ملدة عام للزرع، فاملسألة 



قال مثاًل هذه عادة الناس يف األراضي الزراعية أهنم يعطوهنا بسهم فإن الغاصب يمَضمَّنم سهم العادة في
األرض تزرع ابلثلث فيحصي الغاصب قدر زرعه كم كان ويعطي رب األرض ثلث الزرع، وإن كان 

ول عليه األجرة وهذا إذا كان قد حصد الزرع، وأما إذا مل يكن أكثر الناس يؤجرون أراضيهم فإننا نق
د أبجرة أو سهم وإن قد حصد الزرع فإنه يقال ملالك األرض أنت ابخليار إن شئت أبقه إىل أن حيص

شئت فخذه بنفقته فيكون الزرع لصحاب األرض ويقال كم أنفق الغاصب على الزرع مث أيخذه 
بقيمته، لكن األول هو ظاهر احلديث الذي ساقه املؤلف وهو صاحب األرض بنفقته، وقيل أيخذه 

 حديث رافع بن خديج )فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته(.
األرض شجر الغاصب مثمرًا فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه  القارئ: وإن أدرك رب

للغاصب ألنه مثر شجره فكان  الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع ألنه يف معناه وظاهر كالم اخلرقي أنه
 له كولد أمته.

 الشيخ: مل يظهر يل ترجيح بني القولني.
 

 فصل
كم يف البناء سواء وإن وهب ذلك ملالكها ففي القارئ: وإن جصص الدار وزوقها فاحلكم فيها كاحل

 إجباره على قبول اهلبة وجهان كالصبغ يف الثوب.
مطالبته إبزالته فله مطالبته إبزالته كما لو قال أان أريد الشيخ: الصواب أننا نقول إن كان له غرض يف 

 أن يكون اجلص غري هذا اللون، وإن مل يكن له غرض وجب عليه قبوله.
 

 فصل

(5/363) 

 

القارئ: وإن غصب عيناً فبعدت بفعله أو بغريه فعليه ردها وإن غرم أضعاف قيمتها ألنه بتعديه وإن 
كت فسقط ردها وإن بقت غصب خشبة فبىن عليها فبليت مل جيب ردها أو وجبت قيمتها ألهنا هل

 على جهتها لزم ردها وإن انتقض البناء ألنه مغصوب ُيكن رده فوجب كما لو بعدها.
شيخ: هذا أيضاً يقال فيه ما سبق أنه إذا كان لصاحب اخلشبة غرض صحيح فله أن يطالب هبا ال

واألرض له  ولو هتدم بناء الغاصب وإال فال، فلو بىن على هذه اخلشبة والغاصب غصب اخلشبة فقط



 والبناء له لكنه غصب اخلشبة وبىن عليها وقال املالك للخشبة: أان أريد أن تنقض بناءك وتعطيين
اخلشبة، ومعلوم أنه سيرتتب على غاصب اخلشبة ضرر عظيم، فهنا نقول جيرب مالك اخلشبة على أخذ 

 قيمتها وإن كانت مثلية جيرب على أخذ مثلها.
به ثوابً فهو كاخلشبة يف البناء وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان القارئ: وإن غصب خيطاً فخاط 

ع ألن حرمة احليوان آكد من حرمة مال الغري وهلذا جاز أخذ خياف التلف بقلعه أو ضرراً كثريا مل يقل
مال الغري بغري إذنه حلفظ احليوان دون غريه إال أن يكون احليوان مباح القتل كاملرتد واخلنزير فيجب 

ال حرمة للحيوان وإن كان احليوان مأكواًل للغاصب فيجب رده ألنه ُيكن ذبح احليوان  رده ألنه
تمل أن ال يقلع لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذبح احليوان لغري مأكلة وإن  واالنتفاع بلحمه وحي

وجب رد  كان احليوان لغري الغاصب مل يقلع حبال ألن فيه ضرراً ابحليوان وبصحابه وإن مات احليوان
يف  اخليط إال أن يكون آدمياً ألن حرمته ابقية بعد موته واحلكم فيما إذا بلع احليوان جوهرة كاحلكم

 اخليط سواء.

(5/364) 

 

الشيخ: قول املؤلف )ألن حرمته _ أي حرمة اآلدمي _ ابقية بعد موته( دليل هذا قول النيب صلى 
يعتدون على األموات  هللا عليه وسلم )كسر عظم امليت ككسره حياً( وبه نعرف أن أولئك الذين

ان رمحهم هللا يقولون لو أوصى وأيخذون أعضائهم بعد موهتم قد جنوا على األموات حىت إن فقهاء
امليت أبخذ عضو منه بعد موته مل تنفذ الوصية ألن البدن أمانة حياً وميتاً، وملَّا ظهرت الفتوى ابجلواز 

تلون األطفال ليأخذوا أعضائهم إما الكلى وإما صار هبا ضرٌر كثري فصاروا يف البالد غري السعودية يق
ري، واملتورع حيكم مبوت املريض مواتً دماغياً من أجل أن يشق الكبد وإما القلب وصار يف هذا شر كث

 بطنه وخيرج الذي يريد منه.
 

 فصل
ل القارئ: وإن غصب لوحاً فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه مل ينزع ألنه ُيكنه رده بغري إتالف ما

 أبن خترج إىل الشط فلم جيز إتالفه سواء كان فيها ماله أو مال غريه.
 

 فصل



: وإن أدخل فصيالً أو غريه إىل داره فلم ُيكن إخراجه إال بنقض الباب نقض كما ينقض البناء القارئ
لرد اخلشبة وإن دخل الفصيل من غري تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب ألن نقضه 

 له من غري تفريط من صاحب الباب وهكذا احلكم إن وقع الدينار يف حمربة إنسان بتفريطلتخليص ما
 أو غريه.
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الشيخ: هذه مسألة غريبة رجل غصب فصياًل والفصيل هو ولد الناقة الصغري مث كرب هذا الفصيل 
َ عجز عن اخلروج من ال باب فماذا نصنع؟ هل نقول وهو ملا كان فصياًل دخل مع الباب لكنه ملا َكربِّ
ًء؟ اجلواب األول ألن يكسر الباب حىت خيرج الفصيل أو نقول اذبح الفصيل واخرج به أعضا

الغاصب معتدي، وكذلك أيضاً إذا غصب ديناراً وألقاه يف احملربة يعين الدواة وعجز عن إخراجه منها 
ربة ألنه وضع الدينار ابختياره واحملربة للغاصب الذي غصب الدينار فكيف نصنع؟ اجلواب تكسر احمل

دارس وهلا مثل احملقان فيصب فيها احلرب وهذا عدوان، وقد كانت احملابر فيما سبق توجد معنا يف امل
عت ال خيرج منها ألن أعالها مطموم وفيها ثقب يف الوسط ليدخل منه القلم فهذه احملربة  وإذا اضمطجِّ

عت ال ينتثر منها احلرب ألهنا مطم ومة ال ُيكن أن خيرج منها فلو سقط الدينار فيها فإنه ال لو اضمطجِّ
 خيرج إال بتكسريها.

 
 فصل

: وإن غصب عبدًا فأبق أو دابة فشردت فللمغصوب منه املطالبة بقيمته ألنه تعذر رده القارئ
 فوجب بدله كما لو تلف فإن أخذ البدل ملكه ألنه بدل ماله كما ُيلك بدل التالف.

 أنه يرد القيمة فيه نظر، والصواب أنه يرد املثل إذا أمكن ألن الواجب أن الشيخ: قوله رمحه هللا
ثله فإنه إىل العدل أقرب ألن مساواة املثل ملثله أقرب من مساواة قيمته له وهلذا ملا يضمن الشيء مب

 أرسلت إحدى أمهات املؤمنني إىل النيب صلى هللا عليه وسلم رسواًل بطعام غضبت الزوجة اليت هو يف
ء اليت بيتها فضربت يد اخلادم حىت سقط الطعام وتكسر اإلانء فأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم إان

هو يف بيتها وطعامها وأعطاه اخلادم وقال )إانء إبانء وطعام بطعام( فالصواب أنه ال يضمنها ابلقيمة 
 وإمنا يضمنها ابملثل ألن ضماهنا ابملثل أقرب إىل العدل من ضماهنا ابلقيمة.
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مني كالتالف فإذا القارئ: وال ُيلك الغاصب املغصوب ألنه ال يصح متلكيه ابلبيع فال ُيلكه ابلتض
ردها وزايدة القيمة املتصلة قدر عليه رده وأخذ القيمة ألهنا استحقت ابحليلولة وقد زالت فوجب 

للغاصب ألهنا تتبع األصل واملنفصلة للمغصوب منه ألهنا ال تتبع األصل يف الفسخ ابلعيب وهذا 
  يزل عنه.فسخ فأما املغصوب فريد بزايدته املتصلة واملنفصلة ألن ملك صاحبه مل
َمن واملنفصلة كالولد واللنب والصوف وما   أشبه ذلك.الشيخ: الزايدة املتصلة كالسِّّ

 
 فصل

القارئ: وإن غصب أمثاانً فطالبه مالكها هبا يف بلد آخر لزم ردها إليه ألن األمثان قيم األموال فال 
الغصب وإن كان من  يضر اختالف قيمتها وإن كان املغصوب من املقومات لزم دفع قيمتها يف بلد

فله مطالبته مبثله ألنه ال ضرر على  املثليات وقيمته يف البلدين واحدة أو هي أقل يف البلد الذي لقيه
الغاصب فيه وإن كانت أكثر فليس له املثل ألننا ال نكلفه النقل إىل غري البلد الذي غصبه فيه وله 

لى املغصوب أو املثل يف بلد الغصب رده املطالبة قيمته يف بلد الغصب ويف مجيع ذلك مىت قدر ع
 وأخذ القيمة كما لو غصب عبدًا فأبق.
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الشيخ: األمثان هي النقود فلو أنه غصب أمثاانً يف مكة ولقيه صاحب األمثان يف املدينة وطالبه 
ي ذكره قيمتها يف مكة وهذا الذابألمثان فإنه جيب عليه ردها ألنه ال فرق بني قيمتها يف املدينة و 

الفقهاء رمحهم هللا هو يف الزمن السابق ملَّا كانت اخلالفة عامة جلميع املسلمني والنقد واحدًا أما اآلن 
فاختلف األمر فمثالً األمثان يف السعودية غري األمثان يف سوراي ويف العراق ويف األردن وما أشبه ذلك 

ألمثان يف البلد اليت طالبه فيها املالك فت القيمة وكانت قيمة افلكل حاٍل حكمها، وعليه إذا اختل
أقل فهل يلزمه تسليمها أو ال؟ مبعىن أن هذا الثمن قيمته مثالً يف مكة عشرة رايالت ويف املدينة 
تسعة رايالت فطالبه الغاصب يف املدينة فهل يلزمه التسليم أو ال؟ اجلواب يلزمه ألنه ليس هناك 

يف مكة وهو يساوي يف مكة مخسة رايالت وطالبه به يف  لنفرض أنه غصبه دوالراً ضرر على الغاصب 
املدينة وهو يساوي أربعة رايالت ونصف فإنه يلزم الغاصب أن يرده ألنه ال ضرر عليه يف ذلك ولو  
كان ابلعكس أي أنه يساوي يف مكة أربعة رايالت ونصف وطالبه به يف املدينة وهو يساوي مخسة 



يه ضرر يف ذلك وهو ال يلزمه أن يدفع املغصوب يف غري بالد ه ال يلزمه الرد ألن علرايالت فإن
 الغصب.

 
 فصل

القارئ: إذا تلف املغصوب وهو مما له مثل كاألمثان واحلبوب واألدهان فإنه يضمن مبثله ألنه ُياثله 
املثل أوىل كالنص  من حيث الصورة واملشاهدة واملعىن والقيمة مماثلة من طريق الظن واالجتهاد فكان

 لقياس.مع ا
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الشيخ: املثلي على املذهب ضيق جدًا فيقولون إن املثلي كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة 
يصح السلم فيه، فخصَّومه ابملكيل واملوزون وأبنه أيضاً ليس فيه صناعة وعلى هذا إذا جعل احلديد 

ة وهذا كما هو ن مما ينضبط ابلصفأواين خرج عن كونه مثلياً وأيضاً قالوا يصح السلم فيه أبن يكو 
معلوم تضييق جدًا جدًا وعليه فمثاًل الفناجني فناجني الشاي إذا كانت من طراز واحد وكسر إنساٌن 

فنجان آلخر فإنه على املذهب يضمنه ابلقيمة ألن فيه صناعة فخرج عن كونه مثليَّا والصواب أن 
أو أواين أو غري ذلك ألن االشتقاق  وزوانً أو حيواانً املثلي ماله مثيٌل أو مقارب سواء كان مكياًل أو م

يدل عليه فيقال هذا مثل هذا وأيهما أقرب إىل املساواة صاع من بر ضممَِّن بصاع من بر أو فنجان 
من نوع معني ضممَِّن بفنجان من نفس ذلك النوع، أيهما أقرب للمساواة؟ اجلواب الثاين بال شك 

مَّنَّاهم صاعاً من الرب وإذا أتلف له فنجاانً ال له صاع من الرب ضَ وسبحان هللا كيف نقول إذا أتلف 
َنهم بنظريه فالصواب أن املثلي هو كل ما له مماثل أو مقارب ويعفى عن االختالف اليسري.  نمَضمِّّ

القارئ: فإن تغريت صفته كرمَطٍب صار مترًا أو مسسم صار شريجا ضمنه املالك مبثل أيهما أحب ألنه 
املثلني فرجع مبا شاء منهما وإن وجب املثل وأعوز وجبت قيمته ه على كل واحد من قد ثبت ملك

يوم عوزه ألنه يسقط بذلك املثل وجتب القيمة فأشبه تلف املتقومات وقال القاضي جتب قيمته يوم 
 قبض البدل ألن التلف مل ينقل الوجوب إىل القيمة بدليل ما لو وجد املثل بعد ذلك وجب رده.
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الشيخ: قول القاضي قوي جداً وهو أنه يضمن بقيمته يوم التلف وأما املذهب فيضمنه بقيمته وقت 
اجح يف املصنوعات إعوازه مثال ذلك هذا املثلي انقطع عن السوق وهذا يكون على القول الر 

ريه مث فأحياانً يَرِّدم على األسواق شيء معني من املصنوعات إما راديو وإما ساعة وإما قلم وإما غ
َنهم بقيمته وقت االنقطاع ألنه ملا انقطع انتقل  ينقطع عن السوق فإذا َضمَّنَّا الغاصب فإننا نمَضمِّّ

َنهم بقيمته وقت القبض فمثالً  الضمان من املثل إىل القيمة وهذا على قول املذهب وقال القاضي نمَضمِّّ
ب يف شهر ربيع فعلى قول القاضي لو انقطع يف شهر حمرم مث صارت اخلصومة بني املالك وبني الغاص

تعترب قيمته يف شهر ربيع وقد تكون أضعاف أضعاف قيمته يف شهر حمرم وعلى املذهب تعترب قيمته 
املذهب أنه ملا أعوز ثبتت القيمة وحجة القاضي أنه مازال يف شهر حمرم وكال القولني له حجة فحجة 

الطلب بدليل أنه لو أعوز يف شهر حمرم وانقطع  على ملك صاحبه مثلياً فال ينقل إىل القيمة إال عند
مث وجد يف شهر ربيع األول مثاًل فهل نقول إنه أنقطع يف شهر حمرم فتجب القيمة أو نقول اآلن جيب 

 فيكون ال فرق وعليه فكالم القاضي رمحه هللا أصح أنه يمَضمَّنم بقيمة املثل املثل؟ اجلواب الثاين
 املنقطع وقت القطع.

إن قدر على املثل أبكثر من قيمته لزمه شراؤه ألنه قدر على أداء الوجوب فلزمه كما لو القارئ: و 
 قدر على رد املغصوب بغرامة.

 
ي املغصوب ذهباً فيه صناعة حمرمة كما لو كان ذهباً السائل: على املذهب يف املثلي لو كان هذا املثل

 مصوغاً على شكل طائر فكيف يكون احلكم؟
 حملرمة يقدر الشيء املغصوب خالياً منها كأنه ذهب ال صناعة فيه.الشيخ: الصناعة ا

 السائل: مباذا يلزمون الغاصب؟
 الشيخ: يلزمونه بذهب ليس فيه صناعة.

 
 فصل

(5/370) 

 

ركا له  القارئ: فإن كان مما ال مثل له وجبت قيمته لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من أعتق شِّ
فق عليه فأوجب القيمة وألن مثن العبد قوم وأعطي شركاؤه حصصهم( متيف عبد فكان له ما يبلغ 



إجياب مثله من جهة اخللقة ال ُيكن الختالف اجلنس الواحد يف القيمة فكانت القيمة أقرب إىل إبقاء 
 حقه.

الشيخ: إذا أتلف الغاصب ما ال مثل له وجبت القيمة واالستدالل ابحلديث واضح وهو أن اإلنسان 
راية وال  صيبه من عبد وكان للممْعتِّقِّ مال يبلغإذا أعتق ن قيمة حصص الشركاء فإنه يـَْعتمقم عليه ابلسِّّ

خيار له وجيب أن يعطي الشركاء حصصهم يعين قيمة احلصص ألنه ال ُيكن أن يضمن لشركائه املثل 
ثل له حيث أهنم هلم جزء من عبد فاالستدالل هبذا واضح واملعىن يقتضي هذا إيضاً فإذا كان ال م

مََّن الغاصب القيمة ولكن هذا مع مالحظة ما ذكرانه يف السابق من فأقرب شيء تربأ به الذمة أن يمضَ 
 أن املشهور من املذهب هو تضييق املثلي والصواب أنه أوسع مما ذكروه يف املذهب.

ت القارئ: فإن اختلفت قيمته من حني الغصب إىل حني التلف نظرت فإن كان ذلك ملعىن فيه وجب
نة مع رد العني فكذا مع تلفها وإن كان الختالف األسعار قيمته أكثر ما كانت ألن معانيه مضمو 

فالواجب قيمته يوم تلف ألهنا حينئذ ثبتت يف ذمته وما زاد على ذلك ال يضمن مع الرد فكذلك مع 
 التلف كالزايدة على القيمة.

نقص يف  لسعر وأما على القول أبنه يمْضَمنم ماالشيخ: هذا مبين على القول أبنه ال يمْضَمنم ما نقص اب
 السعر فينظر إىل أعال القيم من وقت التلف إىل وقت الضمان.

(5/371) 

 

القارئ: وجتب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه ألنه موضع الضمان فإن كان املضمون سبيكة أو 
مينه هبا ال يؤدي إىل الراب ألن تضنقرة أو مصوغاً ونقد البلد من غري جنسه أو قيمته كوزنه وجبت 

فأشبه غري األمثان وإن كان نقد البلد من جنسه وقيمته خمالفة لوزنه قوم بغري جنسه كيال يؤدي إىل 
الراب وإن كانت الصناعة حمرمة فال عربة هبا ألهنا ال قيمة هلا شرعا وذكر القاضي أن ما زادت قيمته 

 الزايدة يف مقابلة الصنعة فال يؤدي إىل الراب.ه ألن لصناعة مباحة جاز أن يضمن أبكثر من وزن
الشيخ: هذا مبين على ما سبق يف أنه هل جتوز الزايدة يف مقابلة الصنعة أو ال جتوز؟ واملشهور من 

املذهب أهنا ال جتوز، مثال ذلك إنسان عنده حلي قدمي زنته مائة غرام وإنسان عنده حلي جديد وزنه 
جلديد أريد أن تضيف إىل ذهبك القدمي مقدار الصنعة، فعلى صاحب امائة غرام فتبادال فقال 

املذهب أن ذلك ال جيوز واستدلوا أبن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم منع من بيع الرديء 
ابجليد متفاضالً، والقول الثاين الذي اختاره مجاعة من أهل العلم كابن القيم رمحه هللا وأظن شيخه  



بقدر القيمة يف مقابلة الصنعة وقالوا إن االستدالل بكون النيب صلى هللا عليه زايدة كذلك أنه جتوز ال
وسلم ُينع من الربوي مبثله متفاضاًل من أجل الرداءة واجلودة قالوا الفرق أبن الصنعة من فعل 

اآلدمي فيعطى عوضاً عنها وأما اجلودة والرداءة فهي من فعل هللا عز وجل، وهذا ال شك أنه فرق 
لكن الذي جيعل اإلنسان يتوقف يف هذه املسألة أو ُينع منها هو أنه َمْن الذي يقدر قيمة واضح و 

الصنعة؟ فقد يطلب صاحب الذهب اجلديد املصنوع بصنعة جديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة 
ى قول ملمْشرتََ فريبح وإال فال شك أن القول أبنه جيوز الزايدة يف مقابلة الصنعة إذا تساوى املَبِّيعم وا

 قوي.
السائل: لوقلنا للمعتق إنك لو أعتقت نصيبك يف العبد فإنه يلزمك الضمان لبقية الشركاء يف هذا 

 العبد، فرمبا ُيتنع من العتق فما احلل؟

(5/372) 

 

الشيخ: نقول إنه إذا كان قصده العتق ويريد بذلك رضى هللا وقد أغناه هللا فإنه لن يتوقف، وإن كان 
قاً والقول الثاين أنه يستسعى العبد ويقال فاملذهب أنه يعتق من العبد ما َعَتْق ويبقى الباقي رقي معسراً 

 له اعمل وأويف سادتك.
 

 فصل
القارئ: وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح ابإلجارة فأقام يف يده مدة ملثلها أجرة فعليه 

ل ألنه يطلب بدهلا بعقد املغابنة فتضمن األجرة وعنه أن منافع الغصب ال تضمن واملذهب األو 
 سواء رد العني أو بدهلا ألن ما وجب مع ردها وجب مع بدهلا كأرش النقص.ابلغصب كالعني و 

الشيخ: قول املذهب هو الصحيح أن الغاصب يمَضمَّنم األجرة فيما يمستأجر أما ما ال يمستأجر عادًة 
هللا أنه يقول تستباح به اإلجارة احرتازًا من املنافع  فإنه ال أجرة عليه ونالحظ من كالم املؤلف رمحه

اليت ال تستباح ابإلجارة كالوطء واالستمتاع فيما لو غصب أمة وبقيت عنده شهرًا أو شهرين فإن 
َنهم ويقول أنت فوَّت عليَّ االستمتاع ابألمة هذه املدة فلي األجرة فنقول ليس لك  مالكها ال يمَضمِّّ

 ال تستباح ابإلجارة. أجرة ألن هذه املنفعة
أجرهتا بعد التلف ألنه مل يبق هلا أجرة ولو غصب دارًا فهدمها أو القارئ: فإن تلفت العني مل تلزمه 

عرصة فبناها أو دارًا فهدمها مث بناها وسكنها فعليه أجرة العرصة ألنه ملا هدم البناء مل يبق هلا أجرة 



 من أجرة ملكه إال أن يبنيها برتاهبا أو آلة للمغصوب منهلتلفها وملا بىن العرصة كان البناء له فلم يض
فيكون ملكه ألهنا أعيان ماله وليس للغاصب فيه إال أثر الفعل فتكون أجرهتا عليه وكل ماال تستباح 
منافعه ابإلجارة أو تندر إجارته كالغنم والشجر والطري فال أجرة له ولو أطرق فحاًل أو غصب كلباً مل 

 ه.ألنه ال جيوز أخذ العوض عن منافعه ابلعقد فال جيوز بغري  تلزمه أجرة لذلك
 

 فصل

(5/373) 

 

القارئ: وإن غصب ثوابً فلبسه وأباله فعليه أجرته وأرش نقصه ألن كل واحد منهما يضمن منفرداً 
ن ما نقص حصل فيضمن مع غريه وحيتمل أن يضمن أكثر األمرين من األجرة وأرش النقص أل

 املالك أجرته ولذلك ال يضمن املستأجر أرش هذا النقص. ابالنتفاع الذي أخذ
 الشيخ: األصح أنه يضمن األجرة والنقص ألن كاًل منهما حصل بفعله.

القارئ: وإن كان الثوب مما ال أجرة له كغري املخيط فعليه أرش نقصه حسب وإن كان املغصوب عبداً 
قيمته مث وجده فرده ففي أجرته من  به وجهان كذلك وإن أبق العبد فغرمفكسب ففي أجرة مدة كس

حني دفع قيمته إىل رده وجهان أحدمها ال يلزمه ألن املغصوب منه ملك بدل العني فال يستحق 
أجرهتا والثاين يلزمه ألن منافع ماله تلفت بسبب كان يف يد الغاصب فلزمه ضماهنا كما لو مل يدفع 

تكن على الغاصب أجرة ألن منافع ملكه  رضاً فزرعها فأخذ املالك زرعها ملالقيمة وإن غصب أ
عادت إليه إال أن أيخذه بقيمته فتكون له األجرة إىل وقت أخذه ألن القيمة زادت بذلك للغاصب 

 فكان نفعها عائدًا إليه.
 

صاحب  السائل: إذا كان عند رجل جمموعة من السلع وأتى آخر وغصب منه بعضها، مث إن الرجل
ابع ابقي السلع بثمن يساوي أضعاف مثنها يف بلده األصلي وبعد مدة السلعة ذهب إىل بالد أخرى و 

وجد ذلك الغاصب يف بلده األصلي فهل يضمنه قيمة السلعة بسعرها يف البلد األصلي أم يف البالد 
 اليت ابع فيها ابقي السلع؟

ى القول لغاصب ما نقص ابلسعر فال، ولكن علالشيخ: أما على قاعدة أن الغصب ال يمَضمَّنم فيه ا



نمهم ال سيما يف املسألة اليت ذكرها السائل ألنه حال بينه وبني هذا الربح فيضمن.  الراجح أنه يمَضمِّّ
 السائل: الغاصب إذا أجرب على دفع الغرامة فهل يدفع بثمن يوم الغصب أو بثمن يوم الدفع؟

(5/374) 

 

أو نقصت، وأما املمتَـَقوَّم فإنه يضمنه  الشيخ: أما يف املثلي فقد سبق أنه يعطي مثله سواًء زادت قيمته
لف، إال إذا كانت القيمة وقت يوم التلف ال يوم الغصب ألنه مل يزل على ملك صاحبه حىت ت

الغصب أكثر وقلنا أبنه يضمن ما نقص ابلسعر فإنه يعطى أكثر القيمتني من وقت الغصب أو وقت 
 التلف.

 
 فصل

لغصب فتلفت عند املشرتي فللمالك تضمني أيهما شاء القارئ: وإذا غصب عيناً فباعها لعامل اب
الغاصب لغصبه واملشرتي لقبضه ملك غريه بغري قيمتها وأجرهتا مدة مقامها يف يد املشرتي فيضمن 

إذنه فإن ضمن الغاصب رجع على املشرتي وإن ضمن املشرتي مل يرجع على أحد ألنه غاصب تلف 
صب إذا تلف حتت يده فأما أجرهتا أو نقصها قبل بيعها املغصوب يف يده فاستقر الضمان عليه كالغا

ن كان جارية فوطئها لزمه احلد واملهر وردها مع فعلى الغاصب وحده وال شيء على املشرتي منه وإ
ولدها وأجرهتا وأرش نقصها وولدها رقيق ألن وطأه زان فأشبه الغاصب وإن مل يعلم املشرتي ابلغصب 

داؤه مبثله يوم وضعه ألنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أهنا حرة، فال حد عليه وولده حر وعليه ف
 كران.وللمالك تضمني أيهما شاء ملا ذ 

الشيخ: قوله ضمنه مبثله هذا صعب متعذر أو متعسرًا جداً ألنه مىت جند طفاًل رقيقاً ولد واشرتمَِّي حني 
ن املثلية هنا متعذرة جداً والغريب يف والدته، وهلذا نرى أنه يف هذه احلال يضمن بقيمته يوم والدته أل
مكياًل أو موزوانً ليس فيه صناعة  املذهب أن احليوان ليس مبثلي ألن املثلي على املذهب ما كان

 مباحة ويصح السلم فيه.

(5/375) 

 



القارئ: فإن ضمن الغاصب رجع على املشرتي بقيمة العني ونقصها وأرش بكارهتا ألنه دخل مع 
الولد إذا ولدت منه  كون ضامناً لذلك ابلثمن فلم يغره فيه وال يرجع عليه ببدلالبائع على أن ي

ونقص الوالدة ألنه دخل معه على أن ال يضمنه فغره بذلك فأما ما حصلت له به منفعة ومل يلتزم 
ضمانه كاألجرة واملهر ففيه روايتان إحدامها ال يرجع به ألن املشرتي دخل معه يف العقد على أن 

الثانية يرجع به ألن املشرتي بغري عوض فقد غره فاستقر الضمان على الغاصب كعوض الولد و يتلفه 
استوىف بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه وإن ضمن املشرتي رجع على الغاصب مبا ال يرجع به الغاصب 

عليه ألنه استقر ضمانه على الغاصب ومل يرجع مبا يرجع به الغاصب عليه ألنه ال فائدة يف رجوعه 
 عليه مبا يرجع به الغاصب عليه.

 
 فصل

غصوب لعامل ابلغصب أو أطعمه إايه استقر الضمان على املتهب ومل يرجع على القارئ: وإن وهب امل
أحد ملا ذكران يف املشرتي وإن مل يعلم رجع مبا غرم على الغاصب ألنه غره بدخوله معه على أنه ال 

جع به ألنه غرم ما أتلف فعلى هذا إن غمرِّم الغاصب رجع يضمن وعنه فيما إذا أكله أو أتلفه أنه ال ير 
لى اآلكل ألنه أتلف فاستقر الضمان عليه وإن أجر الغاصب العني مث اسرتدها املالك رجع على من ع

شاء منها أبجرهتا ويستقر الضمان على املستأجر علم أو جهل ألنه دخل يف العقد على أن يضمن 
يعلم ألنه إلجارة وإن تلفت العني فغرمها رجع به على الغاصب إذا مل املنفعة ويسقط عنه املسمى يف ا

دخل معه على أنه ال يضمن وإن وكل رجاًل يف بيعها أو أودعها فللمالك تضمني من شاء ملا ذكران 
وإن ضمنهما رجعا مبا غرما على الغاصب إال أن يعلما ابلغصب فيستقر الضمان عليهما وإن أعارها 

وإن غرمه األجرة  املستعري علم أو جهل ألنه دخل معه على أهنا مضمونة عليه استقر الضمان على
 ففيه وجهان مضى توجيههما يف املشرتي.

(5/376) 

 

الشيخ: هذه املسائل سنذكر فيها قاعدة، وهذه املسائل تسمى األيدي املرتتبة على يد الغاصب وقد 
دة حكماً، لكن هلا قاعدة أو وذكر لكل واح ذكر ابن رجب رمحه هللا يف القواعد الفقهية أهنا عشرة

 ضابط سنذكره بعد أن ينتهي كالم املؤلف.
 



 فصل
القارئ: وإن أطعم املغصوب ملالكه فأكله عاملاً به برئ الغاصب ألنه أتلف ماله برضاه عاملاً به وإن مل 

لها إليه على يعلم فاملنصوص أنه يرجع قيل ألمحد رضي هللا عنه يف رجل له قَِّبَل رجل تبعة فأوص
سبيل صدقة أو هدية ومل يعلم فقال كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي ألنه 

ابلغصب أزال سلطانه وابلتقدمي إليه مل يعد ذلك السلطان فإنه إابحة ال ُيلك هبا التصرف يف غري ما 
 أذن له فيه ويتخرج أن يربأ ألنه رد إليه ماله فربئ كما لو وهبه إايه.

نه إذا أطعمه إايه عاملاً به فإنه ال يرجع عليه ألن املغصوب منه يعلم أن هذا ملكه شيخ: الصحيح أال
وقد أتلفه هو أما لو َغرَّهم وأطعمه إايه على أهنا دعوة أو هدية فهنا يرجع املغصوب منه على الغاصب 

 ألنه َغرَّهم.
وهبه إايه فالصحيح أنه يربأ بدله فأما إن القارئ: وحيمل كالم أمحد رضي هللا عنه على أنه أوصل إليه 

ألنه قد سلمه تسليماً صحيحاً ورجع إليه سلطانه به وزالت يد الغاصب ابلكلية وكذلك إن ابعه إايه 
وسلمه إليه فأما إن أودعه إايه أو أعاره أو أجره إايه فإن علم أنه ماله برئ الغاصب ألنه عاد إىل يده 

ليه سلطانه وإمنا قبضه على األمانة وقال بعض أصحابنا يربأ ألنه مل يعد إوسلطانه وإن مل يعلم مل يربأ 
 ألنه عاد إىل يده.

 
 فصل

 القارئ: وأم الولد تضمن ابلغصب ألهنا تضمن يف اإلتالف ابلقيمة فتضمن يف الغصب كالقن.

(5/377) 

 

يَّة فأتت منه بولد الشيخ: أم الولد هي اليت أتت بولد من سيدها وصورة املسألة هذا رجل عنده سمرِّ 
وت سيدها وهلذا ذكر املؤلف أن أم فهنا انعقد سبب احلرية فيها لكنها ال تعتق إال مبوته _ أي _ مب

الولد تضمن ابلغصب خبالف احلر فاحلر ال يضمن ابلغصب فلو غصب إنساانً وأجربه على أن حيفر 
، لكن هل يملزم أبجرة املثل أو ال يملزم؟ له بئرًا فإنه ال يضمنه ألن احلر ال يضمن فليس له قيمة شرعاً 

 هذه املسألة حمل نظر.
لشخص سلعته املغصوبة من غاصبها قهرًا، مث بعد مدة َقدَِّر على أن يسرتد السائل: إذا اشرتى ا
 الثمن فهل له ذلك؟



 الشيخ: إذا أعطاه الثمن فإنه إذا ثبت فيما بعد أهنا سلعته اسرتد الثمن.
ابلغصب ألنه ليس مبال فلم يضمن ابليد وإن حبس حراً فمات مل يضمنه  القارئ: وال يضمن احلر

صغريًا ففيه وجهان أحدمها ال يضمن ألنه حر أشبه الكبري والثاين يضمنه ألنه ال  لذلك إال أن يكون
تصرف له يف نفسه أشبه املال فإن قلنا ال يضمنه فكان عليه حلي فهل يضمن احللي؟ فيه وجهان 

ألنه حتت يده أشبه ثياب الكبري والثاين يضمنه ألنه استوىل عليه فأشبه ما لو كان  أحدمها ال يضمنه
فردًا وإن استعمل الكبري مدة كرها فعليه أجرته ألنه أتلف عليه ما يتقوم فلزمه ضمانه كإتالف ماله من

ضمنت وإن حبسه مدة ملثلها أجرة ففيه وجهان أحدمها تلزمه األجرة ألهنا منفعة تضمن ابإلجارة ف
 ابلغصب كنفع املال والثاين ال يلزمه ألهنا تلفت حتت يده فلم تضمن كأطرافه.

يخ: الصحيح أنه إذا منعه من العمل وكان من عادته أن يعمل فإنه يضمنه ألنه حال بينه وبني  الش
كسبه أما إذا كان ليس من عادته أن يعمل فهذا ليس له أجرة كالعني اليت ليس فيها منفعة، وأما يف 

يت به مسألة الصغري فالصواب أنه يضمنه ألن الصغري ليس له تصرف يف نفسه فكل إنسان خيدعه وأي
 ويسرتِّقُّه.

 
 فصل

 القارئ: وإن غصب كلباً جيوز اقتناؤه.
 الشيخ: قوله )جيوز اقتناؤه( املقصود به كلب احلرث والصيد واملاشية.

(5/378) 

 

غصب مخر ذمي لزم ردها إليه ألنه يقر على اقتنائها وشرهبا  القارئ: لزمه رده ألن فيه نفعاً مباحاً وإن
وسلم أمر إبراقة مخر األيتام وإن أتلفها وإن غصبها من مسلم وجبت إراقتها ألن النيب صلى هللا عليه 

ملسلم أو ذمي مل يضمنها ملا روى ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )إن هللا إذا حرم شيئاً 
 ألهنا حيرم االنتفاع هبا فلم تضمن كامليتة.حرم مثنه( و 

ل إنه ال يريد الرد؟ الشيخ: إذا غصب مسلٌم مخر ذمي وقلنا له يلزمك الرد، فما هو العمل إذا قا
 اجلواب أنه يتلفها ألنه إذا أتلفها مل يضمنها ألهنا حمرمة وعوضها حمرم.

هنا صارت خالً على حكم ملكه فإن القارئ: وإن غصبه منهما فتخلل يف يده لزمه رده إىل صاحبه أل
ده ألن تلف ضمنه ألنه مال تلف يف يد الغاصب فإن أراقه صاحبه فجمعه إنسان فتخلل مل يلزمه ر 



 صاحبه أزال ملكه عنه بتبديده.
الشيخ: كل شيء خيرجه اإلنسان عن ملكه رغبة عنه أو أيساً من صالحه أو أيساً من برئه فيلتقطه 

م فإنه ال يلزمه رده إىل صاحبه ولو طالب به صحابه فال حق له فيه ألنه تركه أحٌد ويربيه حىت َيْسلَ 
يارات اليت تكون عليها حوادث فيرتكها أهلها رغبًة عنها وأخرجه عن ملكه ومثل هذا ما يوجد يف الس

 فيأيت إنسان وأيخذها وأيخذ ما فيها من قطع الغيار فليس لصاحبها احلق يف أن يطالب هبا ألنه تركها
 زهدًا فيها وخرجت عن ملكه.

 
 فصل

طهر القارئ: وإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته ابلدابغ إن قلنا ي
وجب رده ألنه ُيكن التوصل إىل تطهريه أشبه الثوب النجس وإن قلنا ال يطهر مل جيب رده وحيتمل 

 يد.أن جيب إذا قلنا جيوز االنتفاع به يف اليابسات ككلب الص
الشيخ: الصواب وجوب رده سواٌء قلنا إنه يطهر ابلدابغ أو ال، والصحيح أنه يطهر ابلدابغ فيجب 

طهر وقلنا جيوز االنتفاع به يف اليابسات كما هو املذهب وجب رده أيضاً ألن فيه رده، وإذا قلنا ال ي
 طهر مادام أن فيه نفع.نفعاً مباحاً، فالصواب وجوب رده سواء قلنا إنه يطهر ابلدابغ أو قلنا ال ي

(5/379) 

 

 القارئ: وإن أتلفه مل يضمنه ألنه ال قيمة له.
الشيخ: هذا صحيح، لكن جيب على ويل األمر أن يؤدب هذا املعتدي وهو ما يعرف عندان ابحلق 

 العام.
 

 فصل
 سر صليباً أو مزمارًا مل يضمنه ألنه ال حيل بيعه فأشبه امليتة.القارئ: وإن ك
)ألنه ال حيل بيعه( رحم هللا املؤلف لو قال ألنه ال جيوز إقراره لكان أوىل وذلك ألنه  الشيخ: قوله

جيب علينا أن نغري املنكر أبيدينا إذا قدران فإن مل نستطع فباللسان فإن مل نستطع فبالقلب، وآلة 
ذلك كسرها ولكن هل جيب على كل واحد أو هذا منوط بوالة األمور؟ اجلواب الثاين و   اللهو جيب

لئال حتصل الفوضى ويقول صاحب املزمار إنين أقتنيه بناًء على قول لبعض العلماء فاقتنائي إايه مباح 



 فلماذا تكسره، مث حيصل بذلك فتنة.
ذها حمرم وإن كسر آنية اخلمر ففيه القارئ: وإن كسر أواين الذهب والفضة مل يضمنها ألن اختا

 م وألهنا تضمن إذا خلت.روايتان إحدامها يضمنها ألنه مال غري حمر 
الشيخ: قوله )إذا خلت( يعين إذا خلت من اخلمر فلو أتلف اآلنية بدون أن يكون فيها مخر فهي 

 مضمونة.
 القارئ: فتضمن إذا كان فيها مخر كالدار.

هدم دارًا فيها مخر فإنه يضمن الدار، لكن هذا القياس فيه نظر ألن  الشيخ: قوله )كالدار( يعين لو
ست آنية للخمر خبالف آنية اخلمر فإهنا ختتص به وعلى كل حال فالصواب أنه إذا أتلف الدار لي

 آنية مخر وهي مما يباح استعماله فهو ضمان.
وسلم أمره بتشقيق زقاق اخلمر( القارئ: والثانية ال تضمن ملا روى ابن عمر )أن النيب صلى هللا عليه 

 رواه أمحد رضي هللا عنه يف املسند.
له )ال تضمن ملا روى ابن عمر ... ( نقول هناك فرق ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم له الشيخ: قو 

السلطة فتشقيقها من ابب التعزير أما غريه فليس له ذلك، فإذا كان إنسان قد وضع مخراً يف إانء 
نظر  ذهباً وال فضة فهل نقول لغريه أن يكسره ويفسده عليه ألن فيه مخرًا؟ هذا فيهمثني لكنه ليس 

 والصواب أنه مضمون.
 

 فصل

(5/380) 

 

القارئ: ومن أتلف ماالً حمرتماً لغريه ضمنه ألنه فوته عليه فضمنه كما لو غصبه فتلف عنده وإن فتح 
ة فغرقت ضمن ذلك كله قفص طائر فطار أو حل دابة فشردت أو قيد عبد فذهب أو رابط سفين

الدابة وإن فعل ذلك فلم يذهب حىت جاء آخر  ألنه تلف بسبب فعله فضمنه كما لو نفر الطائر أو
 فنفرمها فالضمان على املنفر ألن فعله أخص فاختص الضمان به كالدافع مع احلافر.

ى بئر فدفعه فمات الشيخ: قوله )الدافع مع احلافر( صورة املسألة لو أن رجالً رأى شخصاً واقفاً عل
 البئر لسقط على األرض ومل ُيت، لكن نقول بسقوطه يف البئر فالضامن هنا هو الدافع مع أنه لوال

هنا اجتمع مباشر ومتسبب واملباشر هو الدافع واملتسبب هو احلافر، إال إذا علمنا أهنما تواطأ على 



ك الرجل يشاهدها أدفعه، فيكون احلفر والدفع أبن قال أحدمها أان أحفر البئر وأنت إذا وقف ذل
 الضمان عليهما مجيعاً.

ف طائر على جدار فنفره إنسان فطار مل يضمنه ألن تنفريه مل يكن سبب فواته ألنه  القارئ: وإن وق
كان فائتاً قبله وإن طار يف هواء داره فرماه فقتله ضمنه ألنه ال ُيلك منع الطائر اهلواء فأشبه ما لو 

 قتله يف غري داره.
نَـفََّرهم فإنه ال يضمنه لشيخ: إذا كان هناك طائر قد طار من مالكه فوجده شخص ما على اجلدار فَـ ا

ملاذا؟ ألن هذا الطائر انفٌر من األصل فهو قد هرب من مالكه وهلذا قال املؤلف )ألنه كان فائتاً 
على اجلدار قبله( لكن لو فرض أن اجلدار حول مقره يعين حول وكر الطائر وهذا الطائر قد وقع 

 تنفريه له لدخل يف وكره. ليتأهب لدخول الوكر فهنا قد نقول ابلضمان وذلك ألنه لوال
 

 فصل

(5/381) 

 

القارئ: وإن حل زقاً فاندفق أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط أو سقط بريح أو زلزلة أو كان 
القاضي ال يضمنه  جامدًا فذاب ابلشمس فاندفق ضمنه ألنه تلف بسببه فضمنه كما لو دفعه وقال

نه كما لو دفعه إنسان آخر ولنا أنه مل يتخلل إذا سقط بريح أو زلزلة ألن فعله غري ملجئ فال يضم
بني فعله وتلفه مباشرة ُيكن إحالة الضمان عليها فيجب أن يضمنه كما لو جرح إنساانً فأصابه احلر 

نه مباشر وإن كان خيرج قلياًل قليالً فمات به فأما إن بقي واقفاً فجاء إنسان فدفعه ضمنه الثاين أل
الثاين ما خرج بعد التنكيس ألنه مباشر له فهو كالذابح بعد فجاء إنسان فنكسه فاندفق ضمن 

اجلارح وحيتمل أن يشرتكا فيما بعد التنكيس وإن فتح زقاً فيه جامد فجاء آخر فقرب إليه انرًا فأذابه 
أذابه األول مث فتحه الثاين فالضمان على الثاين ألن فاندفق ضمنه الثاين ألنه ابشر اإلتالف وإن 

 ه.التلف حصل بفعل
 

 السائل: بعض العلماء جيعل يف الكلب املأذون يف اقتنائه إذا أمتلَِّف الضمان فما مستنده يف ذلك؟
الشيخ: مستنده يف ذلك رواية النسائي )هنى عن بيع الكلب إال كلب صيد( قالوا فإذا جاز بيعه فهو 

طلقاً وعليه فال قيمة الصواب أن هذه الرواية شاذة وأنه ال استثناء وأن بيع الكلب حراٌم ممضمون و 



 له شرعاً.
 السائل: هل نلزم الذي أتلف كلب الصيد على صاحبه أن أييت له بكلب آخر؟

 الشيخ: ال نلزمه، فال نقول له احبث بداًل عن هذا الكلب.
 ب اخلمر فهل تضمن إذا كسرت؟السائل: إذا كانت هناك أواين معدة فقط لشر 

فهذه يكسرها ويل األمر ويضمنها الكاسر أبواين ال  الشيخ: إذا كانت أواين خاصة ابخلمر فقط
 تصلح للخمر.

 
 فصل

القارئ: وإن أجج يف سطحه انرًا فتعدت فأحرقت شيئاً جلاره وكان ما فعله يسرياً جرت العادة به مل 
رته أو كونه يف ريح عاصف ضمن وكذلك إن سقى أرضه يضمن ألنه غري متعد وإن أسرف فيه لكث

 فتعد إىل حائط آخر.
 

 فصل

(5/382) 

 

القارئ: وإن أطارت الريح إىل داره ثوابً لزمه حفظه ألنه أمانة حصلت يف يده فلزمه حفظها كاللقطة 
 عريفها.فإن عرف صاحبه لزمه إعالمه فإن مل يفعل ضمنه كاللقطة إذا ترك ت

ر أو جلاره البعيد الشيخ: إذا أطارت الريح إىل داره ثوابً ومل يعلم صاحبه وال يدري هل هو جلاره املباش
 أو أنه طار من يد صاحبه حىت وقع يف هذا البيت فهنا جنعل حكمه حكم اللقطة.

لق عليه ابابً القارئ: وإن دخل طائر داره مل يلزمه حفظه وال إعالم صاحبه ألنه حمفوظ بنفسه فإن أغ
لك التصرف يف ليمسكه ضمنه ألنه أمسكه لنفسه فضمنه كالغاصب فإن مل ينو ذلك مل يضمنه ألنه ُي

 داره فلم يضمن ما فيها.
الشيخ: نقول هنا ومن ابب أوىل إذا أغلق الباب ليحفظه لصاحبه مثل أن يعرف أن هذا الطري لفالن 

صحابه فإنه ال يضمن، وعليه إن أغلق الباب على فدخل هذا الطائر احلجرة فأغلق الباب ليمسكه ل
إذا أراد بذلك أن ُيسكه لصحابه فليس بضامن الطائر دخل احلجرة ليمسكه لنفسه فهو ضامن أما 

وإن فعل ذلك جملرد حبس الطري فقط فهنا يقول املؤلف إنه ال ضمان عليه ألنه دخل ملكه وهو حر 



ري عدوان والواجب إذا دخل غرفته أو حجرته _ والفرق يف ذلك، لكن هذا فيه نظر ألن َحْبَسهم للط
ة حتت _ فإنه جيب عليه أن يفتح الباب ليخرج الطري بني الغرفة واحلجرة أن الغرفة فوق واحلجر 

والطري مثل البعري قال النيب صلى هللا عليه وسلم )دعها فإن معها حذاءها وسقاءها( فهو يطري وجيد 
 إذا أراد إمساكه لصاحبه وفيما عدا ذلك يضمن. صاحبه، فعلى هذا نقول ال يضمن

 
 فصل

(5/383) 

 

اصب يف تلف املغصوب فالقول قول الغاصب مع ُيينه ألنه يتعذر القارئ: إذا اختلف املالك والغ
عني فوجب بدهلا كما لو أبق العبد إقامة البينة على التلف ويلزمه البدل ألنه بيمينه تعذر الرجوع إىل ال

املغصوب وإن اختلفا يف قيمة املغصوب فالقول قول الغاصب ألن األصل براءة ذمته من الزايدة 
به ما لو ادعى عليه بدين فأقر ببعضه وجحد ابقيه وإن قال املالك كان كاتباً قيمته املختلف فيها فأش

قول الغاصب ملا ذكرانه وإن قال الغاصب كان سارقاً ألف وقال الغاصب كان أميًّا قيمته مائة فالقول 
قة وإن فقيمته مائة وقال املالك مل يكن سارقاً فقيمته ألف فالقول قول املالك ألن األصل عدم السر 

 غصبه طعاماً فقال كان عتيقاً فال يلزمين حديث وأنكره املالك فالقول قول الغاصب.
 يعين قدُياً.الشيخ: )حديثاً( يعين جديدًا و )عتيقاً( 

القارئ: ألن األصل براءة ذمته من احلديث وأيخذ املغصوب منه العتيق ألنه دون حقه وإن اختلفا يف 
هل هي للغاصب أو للمالك فهي للغاصب ألهنا هي والعبد يف يده  الثياب اليت على العبد املغصوب

الغاصب فالقول قول  فكان القول قوله فيها وإن غصبه مخرا فقال املالك استحالت خال فأنكره
 الغاصب ألن األصل عدم االستحالة.

 
 فصل
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شرتي وصدقه البائع حلف القارئ: إذا اشرتى رجل عبداً فادعى رجل أن البائع غصبه إايه فأنكره امل
لثمن ألنه ال يدعيه إال أن يغرم قيمته املشرتي والعبد له وعلى البائع قيمته وال ُيلك مطالبة املشرتي اب

فيملك مطالبته أبقل األمرين من قيمته أو مثنه ألنه يدعي القيمة واملشرتي يقر ابلثمن فيكون له 
ن للبائع والبائع يقر به ملالكه فإن قلنا بصحة تصرف أقلهما وللمالك مطالبة املشرتي ألنه مقر ابلثم

قلنا ال يصح فله أقل األمرين ملا تقدم وإن صدقه املشرتي الغاصب فله مطالبته جبميع الثمن وإن 
فأنكره البائع حلف البائع وبرئ وأيخذ املدعي عبده ملا روى مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 

ل فهو أحق به( وإن كان املشرتي أعتق العبد فصدق البائع واملشرتي قال )من وجد متاعه عند رج
 مته،املالك غرم أيهما شاء قي

 الشيخ: قوله )غرم أيهما شاء( أي املالك.
القارئ: ويستقر الضمان على املشرتي ألنه أتلف العبد بعتقه وإن وافقهما العبد على التصديق 

ال يقبل قوهلم يف إبطاله وفيه وجه آخر أنه يبطل العتق إذا فكذلك ومل يبطل العتق ألنه حق هللا تعاىل ف
للمدعي ألنه أقر ابلرق على وجه ال يبطل به حق أحد فقبل كإقرار  صدقوه كلهم ويعود العبد رقيقاً 

 جمهول احلال.
 

 كتاب الشفعة
 القارئ: وهي استحقاق انتزاع اإلنسان حصة شركيه من مشرتيها مبثل مثنها.
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قول املؤلف رمحه هللا )وهي استحقاق( فيه نظر الصواب وهي انتزاع حصة شركيه صورهتا أن  الشيخ:
ث وهو خالد فلآلخر زيدًا وعمرو شريكان يف أرض ابع أحدمها نصيبه على خالد فهنا طرف اثل

الذي مل يبع أن ينتزع نصيب شريكه ممن اشرتاه قهرًا أو اختياراً، احلكمة فيها هو لدفع األذى عن 
لشريك فإذا قال قائل دفع األذى عن الشريك يعارضه ضرر املشرتي ألن املشرتي اشرتى فكيف ا

ملشرتي احلادث أو ندفع ضرر شخص بضرر شخٍص آخر؟ اجلواب نقول أيهما أسبق يف امللك هل ا
َكََّن الشريك  الشريك السابق؟ اجلواب الشريك السابق والسَّْبقم له حق فلذلك كانت احلكمة أن ُيم

ذي مل يبع من انتزاع الشقص املبيع ممن اشرتاه قهرًا عليه واملشرتي ليس عليه ضرر ألنه سوف ال
أن أحد الشريكني ابع نصيبه مبائة ألف يـمْعَطى الثمن الذي اشرتى به قلياًل كان أو كثريًا فلو فمرَِّض 



ن الذي وقع وهو ال يساوي إال مخسني ألف فهل أيخذه الشريك مبا يساوي مخسني ألفاً أو ابلثم
عليه العقد؟ اجلواب الثاين أي ابلثمن الذي وقع عليه العقد وحينئذ ال ضرر على املشرتي إطالقاً إال 

فالشفعة ال شك أهنا من حكمة الشريعة ألن الشريك أننا فوتنا رغبته لدفع ضرر الشريك السابق، 
مبا يبيع نصيبه من أجل هذا الذي مل يبع رمبا يكون املشرتي اجلديد غمَصًة يف حلقه ويتأذى به ور 

 الشريك اجلديد فكان مقتضى احلكمة إثبات الشفعة.
 صلى هللا عليه القارئ: وهي اثبتة ابلسنة واإلمجاع أما السنة فما روى جابر قال )قضى رسول هللا

َعٍة أو حائط ال حيل له أن يبيع حىت يستأذن شريكه فإن شاء  ْرٍك مل يقسم رَبـْ وسلم ابلشفعة يف كل شِّ
أخذ وإن شاء ترك فإن ابع ومل يستأذنه فهو أحق به( رواه مسلم وأمجع املسلمون على ثبوت الشفعة 

 يف اجلملة.

(5/386) 

 

الشيخ: قوله )قضى( أي حكم أو شرع ابلشفعة وسواء قلنا قضى مبعىن حكم أو أنه شرع فقضائه 
ْرٍك( أي يف كل  َم فال ممشرتَ صلى هللا عليه وسلم ال شك أنه شرع وقوله )يف كل شِّ ك مل يـمْقَسم فإن قمسِّ

َعٍة أو َحائٍِّط( الرَّبـَْعة هي الدور وحنوها واحلائط البستان وما أشبهه، قوله )ال حيل له(  شفعة، وقوله )رَبـْ
أي للبائع )أن يبيع حىت يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك( يعين إذا أراد الشريك أن يبيع 

من شريكه ويقول هل لك نظر فأان أريد أن بيع نصييب فهل  يستأذننصيبه فال حيل أن يبيعه حىت 
لك نظر، فإن قال ال نظر يل، فقد َأْعَذَر وإن قال يل نظر ولكن أَتْـرمكمَك حىت يقف السوم فإذا وقف 
السوم أخذته فعلى ما قاله له، وظاهر احلديث أنه إذا أذن يف بيعه فإنه تسقط الشفعة ألنه أذن فإذا 

أيخذه ابلشفعة ولكن أهل العلم يقولون أنه لو أذن فإنه ال تسقط الشفعة ألن  له أن أذن فال حق
إذنه سابق على استحقاقه إذ ال يستحق الشفعة إال حيث مت البيع فإذا َأذَِّن فقد َقدَّم الشيء قـَْبَل 

عنده  وجود سببه وتقدمي الشيء قـَْبَل وجود سببه ال عربة به، وألن اإلنسان قد يكون الشيء رخيص
فإذا بِّيَع صار غالياً عنده فأخذ ابلشفعة، فإن ابعه ومل يستأذنه فهو أحق به وإن استأذنه وَأذَِّن فال 

حق له وهذا ما يدل عليه احلديث، مث قال املؤلف )وأمجع املسلمون على ثبوت الشفعة يف اجلملة( 
لة فاملعىن يف مجيع ابجلم يعين يف أغلب الصور وقد ذكر لنا بعض أهل العلم أن الفقهاء إذا قالوا

 الصور وإذا قالوا يف اجلملة فاملعىن يف غالب الصور.
 القارئ: وال تثبت إال بشروط سبعة:
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أحدها أن يكون املبيع أرضاً للخرب وألن الضرر يف العقار يتأبد من جهة الشريك خبالف غريه فأما 
الشفعة فيه ألنه يدخل يف قوله  مع األرض ثبتت غري األرض فنوعان أحدمها البناء والغراس فإذا بيعا

حائط وهو البستان احملوط وألنه يراد للتأبيد فهو كاألرض وإن بيع منفرداً فال شفعة فيه ألنه ينقل 
وحيول وعن أمحد رضي هللا عنه أن فيه شفعة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )الشفعة فيما مل يقسم( 

رض واملذهب األول ألن هذا مما ال يتباقى ضرره فأشبه لشركة فأشبه األوألن يف األخذ هبا رفع ضرر ا
املكيل ويف سياق اخلرب ما يدل على أنه أراد األرض بقوله فإذا طرقت الطرق فال شفعة النوع الثاين 
الزرع والثمرة الظاهرة واحليوان وسائر املبيعات فال شفعة فيه تبعاً وال أصال ألهنا ال تدخل يف البيع 

 الشفعة تبعاً وعن أمحد رضي هللا عنه أن الشفعة يف كل ما ال ينقسم كاحلجر عاً فال تدخل يفتب
 والسيف واحليوان وما يف معناه ووجه الروايتني ما ذكرانه.
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الشيخ: الرواية األخرية عن أمحد هي الصحيحة لعموم قوله )يف كل ما مل يقسم( أي الشفعة فيما مل 
يف غري األرض حاصل ابلنسبة  موصول واألمساء املوصولة تفيد العموم وألن الضرر يقسم و )ما( اسم

للشريك، أرأيت لو أن رجلني اشرتكا يف سيارة فباع أحدمها نصيبه من هذه السيارة على رجل سيء 
َقل فالصواب  اخلملمق أيتضرر الشريك أو ال يتضرر؟ اجلواب يتضرر فالضرر حاصل يف األرض وفيما يـمنـْ

بني شخص قلم وابع نصيبه من القلم حلديث عام وأن كل شيء فيه شفعة حىت لو كان بينك و أن ا
فلك أن تمَشفَِّع على القول الراجح أو كان بينكما كتاب مثالً فباع نصيبه منه فلك أن تمَشفَِّع ألن 

)فإذا وقعت  الضرر حاصٌل هبذا كما حَيْصملم يف األرض، وأما قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
حلكم ينطبق على بعض أفراد العموم وال يقتضي التخصيص احلدود وصرفت الطرق فال شفعة( فهذا ا

إذا قلنا فيما مل يقسم من كل شيء فالسيارات وما أشبهها من املنقوالت ليس فيها طرق وال حدود 
قال العلماء يف واألرض فيها طرق وحدود وتفريع حكم يتعلق ببعض العام ال يقتضي التخصيص كما 

هِّنَّ َثالثََة قـمرموٍء َوال حيِّلُّ هَلمنَّ َأْن َيْكتمْمَن َما َخَلَق اَّللَّم يفِّ َأْرَحامِّهِّنَّ قوله تعاىل )َواْلممَطلََّقاتم يَ  َنـْفمسِّ رَتَبَّْصَن أبِّ
رِّ َوبـمعمولَتـمهمنَّ َأَحقُّ بَِّردِّّهِّنَّ  َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ يفِّ َذلَِّك( فكلمة )بعولتهن( تقتضي أن من ال  إِّْن كمنَّ يـمْؤمِّنَّ ابِّ



ة هلا ال ترتبص ثالثة قروء مع أنَّ لفظ )املطلقات( عام لكن العلماء قالوا إن املطلقة عليها العدة رجع
سواٌء كان زوجها له املراجعة أو ال، وعليه فالصواب أن الشفعة اثبتة يف كل مشرتك من األراضي 

 والنخيل والزروع وغريها.
 

 لفص
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القارئ: الشرط الثاين أن يكون املبيع مشاعاً ملا روى جابر قال )قضى النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
رواه البخاري وألن الشفعة ثبتت الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة( 

إحداثه من املرافق وال يوجد  لدفع الضرر الداخل عليه ابلقسمة من نقص قيمة امللك وما حيتاج إىل
 هذا يف املقسوم.

َم زالت الشركة فيه، فعلى هذا ال شفعة للجار ألن اجلار نصيبه  الشيخ: هذا صحيح فاملشرتك إذا قمسِّ
اجلار ملكه على شخص فليس جلاره أن يمَشفَِّع وهذه املسألة رمبا متميز عن نصيب جاره فإذا ابع 
اجلار له الشفعة مطلقاً والثاين ليس له الشفعة مطلقاً والثالث أنه إن  أتيت وفيها ثالثة أقوال األول أن

 َشاَرَك جاره يف شيء من منافع املمْلكِّ فله الشفعة وإال فال.
 

 فصل
جتب قسمته عند الطلب فأما ماال جتب قسمته كالرحا والبئر  القارئ: الشرط الثالث أن يكون مما

ا روي عن عثمان رضي هللا عنه أنه قال ال شفعة يف بئر وال الصغرية والدار الصغرية فال شفعة فيه مل
خنل وألن إثبات الشفعة إمنا كان لدفع الضرر الذي يلحق ابملقامسة وهذا ال يوجد فيما ال يقسم وعن 

ه أن الشفعة تثبت فيه لعموم اخلرب وألنه عقار مشرتك فثبتت فيه الشفعة كالذي أمحد رضي هللا عن
 األول.ُيكن قسمته واملذهب 
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الشيخ: هذا من غرائب العلم أن نقول إن ما جتب قسمته فيه الشفعة وما ال فال، والذي جتب 
َم ال يتضرر أحد من الشركاء فيه كاألرض الواسعة ا لكبرية إذا قسمت ال قسمته هو الذي إذا قمسِّ
جالن بينهما أرض قدرها يتضرر أحد خبالف األرض الصغرية فإهنا إذا قسمت مل تصلح للبناء فمثالً ر 

عشرة أمتار يف عشرة أمتار فهذه لو قسمت لتضرر الطرفان أما لو كان بينهما أرض قدرها ثالثة 
محهم هللا إن األرض اليت جتب آالف أو أربعة آالف مرت فهذه لو قسمت فال ضرر والفقهاء يقولون ر 

وهنا نسأل أيهما أوىل ابلشفعة؟  قسمتها عند الطلب فيها شفعة وأما اليت ال جتب فليس فيها شفعة.
اجلواب الثاين أوىل ابلشفعة ألن الشفعة يف األرض الكبرية إذا تضرر الشريك الذي مل يبع فله أن 

رض اليت ال جتب قسمتها إذا تضرر الشريك يطلب املقامسة وتقسم فرضاً على املشرتي وأما يف األ
اب إىل طلبه ف إما أن تباع األرض كلها وإما أن تبقى كلها، وال الذي مل يبع وطلب القسمة فإنه ال جيم

شك أن الشرع ال ُيكن أن يفرق بني متماثلني بل هذه املسألة ليست بني متماثلني بل هي بني 
 صواب أن الشفعة واجبة فيما جتب قسمته وفيما ال جتب.متباينني أحدمها أحق ابحلكم من اآلخر فال
مل يكن للدار طريق سواها فال شفعة فيها ألنه يضر ابملشرتي القارئ: فأما الطريق يف درب مملوك فإن 

لكون داره تبقى بال طريق وإن كان هلا غريها وُيكن قسمتها حبيث حيصل لكل واحد منهم طريق 
ا وعدم الضرر يف األخذ هبا وإن مل ُيكن قسمتها خرج فيها روايتان  ففيها الشفعة لوجود املقتضي هل

 كغريها.
 

 بيع الغِّراس بدون األرض والعكس؟السائل: هل ُيكن 
الشيخ: ُيكن ذلك ومثاله أان أملك أرضاً وأاتين رجل وغارسته فله أن يغرس خناًل يف أرضي وله نصف 

وبينه فيمكن أن يبيع نصيبه وُيكن أن جيئ  النخل مثاًل لكن ليس له حٌق يف األرض والنخل بيين
ْستْثينِّ من البيع الشجر فيكون له األرض ويل شخص ما ويشرتي مين األرض اليت فيها شجر مثالً وأَ 

 الشجر.
 

 فصل
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القارئ: الشرط الرابع أن يكون الشقص منتقاًل بعوض فأما املوهوب واملوصى به فال شفعة فيه ألنه 
املال كاملبيع ففيه الشفعة  انتقل بغري بدل أشبه املوروث واملنتقل بعوض نوعان أحدمها ما عوضه

رب ورد فيه الثاين ما عوضه غري املال كالصداق وعوض اخللع والصلح عن دم العمد وما ابإلمجاع واخل
اشرتاه الذمي خبمر أو خنزير فال شفعة فيه يف ظاهر املذهب ألنه انتقل بغري مال أشبه املوهوب وألنه 

البيع  بن حامد فيه الشفعة ألنه عقد معاوضة أشبهال ُيكن األخذ مبثل العوض أشبه املوروث وقال ا
فعلى قوله أيخذ الشقص بقيمته ألن أخذه مبهر املثل يفضي إىل تقومي البضع يف حق األجانب ذكره 
القاضي وقال الشريف أيخذه مبهر املثل ألنه ملكه ببدل ال مثل له فيجب الرجوع إىل قيمته كما لو 

نه فسخ للعقد وليس ابلعيب وال الفسخ ابخليار أو االختالف أل اشرتاه بعرض وال جتب الشفعة ابلرد
بعقد وال برجوع الزوج يف الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك وال ابإلقالة إذا قلنا هي فسخ 

 لذلك.
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الشيخ: اشرتط املؤلف شرطاً رابعاً وهو أن يكون انتقال الشقص الذي فيه الشفعة بعوض مايل 
بيع عوضه إما عني أو منفعة   أو منفعة فاملوالعوض املايل كاملبيع، سواء كان هذا العوض املايل عيناً 

كاإلجارة فتثبت فيه الشفعة أما إذا انتقل بغري عوض أو بعوض غري مايل فال شفعة فيه، مثاله إذا 
انتقل بغري عوض، أن يهب الشريك لشخص نصيبه مِّن هذا امللك فإنه ال شفعة للشريك لعدم 

انتقل بغري عوض أشبه املوروث لكن  هللا قالوا ألنهإمكان التقومي وهذا على ما ذكره الفقهاء رمحهم 
يف هذا نظر ألننا نقول إذا انتقل هببة فإنه يـمَقوَّمم وتـمَقدَّرم قيمته فيقال كم يساوي هذا الشقص الذي 

وهبه الشريك فإذا قالوا يساوي كذا وكذا قلنا للشريك خذه بقيمته وأعطي املوهوب له هذه القيمة، 
وال على الواهب ألن الواهب ختلى عنه وأخرجه عن ملكه على املوهوب له وليس يف هذا ضرر ال 

واملوهوب له حصل له عوض هذا املوهوب وكذلك إذا انتقل الشقص بغري عوض أبن أوصى به 
لفالن فمات فانتقل ابلوصية إىل فالن فاحلكم فيه كاحلكم يف اهلبة فاملذهب ليس فيه شفعة 

أبن يموقَِّف الشريك نصيبه على املساجد أو  ل الشقص إىل وقفوالصحيح أن فيه شفعة، فإذا انتق
على طلبة العلم أو على طبع الكتب وما أشبه ذلك فهل فيه شفعة؟ اجلواب نقول الشقص اآلن 

انتقل إىل غري معني بغري عوض فاجتمع فيه أمران األول كونه بغري عوض والثاين كونه إىل غري معني 
لن يزامحه أحد يف الشركة ألن املال مشاع بني  ن الشريك األولفهذا قد يتوقف فيه اإلنسان أل



الفقراء أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك وقد يقال إنه جتب فيه الشفعة ويـمَقدَّرم هذا الوقف الذي ومقَِّّف 
على طلبة العلم أو على الفقراء ويمْشرَتَى بقيمته مكان آخر وعليه فنقول يـمْرَجعم يف هذا إىل رأي 

ألصلح، وإذا كان عوضه غري مايل كالصداق فاملذهب أنه ال شفعة فيه مثل أن ي فينظر ما هو االقاض
يتزوج امرأة ويمْصدِّقـََها نصيبه من هذا امللك فيتزوجها ويدخل هبا ويثبت هلا هذا النصيب فاملذهب أنه 

 ليس
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لزوجة فهو غري مايل والقول الثاين فيه شفعة ألن عوضه ليس ماليّاً َفعِّوضم الصََّداق هو االستمتاع اب
يف املسألة أن فيه الشفعة وذلك أبن يـمَقدَّر هذا الصََّداق بقيمته وتعطى الزوجة قيمة الشقص وهذا 

للشريك من هذه املرأة القول أقرب إىل الصواب ألنه انتقل إىل شخص معني وألنه خيشى من األذية 
إذا انتقل الشقص أبي عوض كان فإن الشفعة فيه اتمة أو من أوليائها أو من زوجها، واخلالصة أنه 

فما انتقل بعوض فإنه يمعَطى املشرتي ذلك العوض وما انتقل بغري بعوض أو بعوض غري مايل فإنه 
 نصيبه.تمقدَّر قيمته وتعطى َمْن انتقل إليه وَيضممُّه الشَّريك إىل 

به اآلخر خبمسة آالف فاهلبة اليت مسألة: إذا وهب شخٌص آلخر شقصاً قيمته عشرة آالف رايل فأاث
فيها الثواب يقول العلماء أن حكمها حكم البيع، مثاله لو ابع عليه الشقص الذي يساوي عشرة 

الذي استقر آالف رايل خبمسة آالف فحاابه فيه ألنه صديقه أو قريبه فللشريك أن أيخذه ابلثمن 
 مخسة آالف وأمعطِّي مخسة آالف بدهلا. عليه العقد، وليس هناك ضرر على املوهوب له فهو َبَذلَ 

السائل: لو أن الشريك ابع نصيبه وَلمَّا رأى أن شريكه سوف يمَشفِّعم تـََراَجَع عن البيع، فهل ُيمَكَّنم من 
 ذلك أو ال؟

َكَّنم من ذلك مادام أن العقد قد مت بني البائع واملشرتي إال إذا كان ذلك يف جملس اخليار  الشيخ: ال ُيم
 أما بعد التفرق فقد مت البيع. فال أبس

السائل: هل الشفعة ال تثبت إال فيما هو مملوك لشخصني أو أهنا تثبت حىت فيما يستحقانه 
 استحقاقاً؟

 الشيخ: ال، البد أن يكون مملوكاً ألن االستحقاق قد يتخلف.
 عة تثبت يف اإلجارة؟السائل: هل الشف

ململك والقول الثاين أن اإلجارة إذا كانت مدة يسرية  الشيخ: املذهب أهنا ال تثبت ألنه مل ينتقل ا



كشهر أو نصف شهر فال شفعة ألنه إن قمدَِّر ضرٌر فهو يسري وإن كانت دائمة أو طويلة ففيها 
 الشفعة وهذا القول هو الصحيح.

 
 فصل
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الشفعة  القارئ: الشرط اخلامس الطلب هبا على الفور ساعة العلم فإن أخرها مع إمكاهنا سقطت
قال رسول هللا صلى هللا  قال أمحد الشفعة ابملواثبة ساعة يعلم ملا روي عن عمر رضي هللا عنه قال

عليه وسلم )الشفعة كحل العقال( رواه ابن ماجه وألن إثباهتا على الرتاخي يضر ابملشرتي لكونه ال 
اع عمله وقال ابن حامد يستقر ملكه على املبيع وال يتصرف فيه بعمارة خوفاً من أخذ املبيع وضي

ل صحة العقد بوجود القبض ملا يشرتط تتقدر ابجمللس وإن طال ألنه كله يف حكم حالة العقد بدلي
قبضه فيه وعن أمحد أنه على الرتاخي ما مل توجد منه داللة على الرضى كقوله بعين أو صاحلين على 

 ب األول.مال أو قامسين ألنه حق ال ضرر يف أتخريه أشبه القصاص واملذه
 الشيخ: املسألة فيها ثالثة أقوال:

واستدلوا حبديث )الشفعة كحل العقال( لكن هذا احلديث القول األول: أن الشفعة على الفور 
ضعيف ال يصلح لالحتجاج به وقوله )كحل العقال( يعين كحل اإلنسان عقال انقته فتقوم، ولكنَّ 

 هذا احلديث ضعيف فال عمل عليه.
 هنا ختتص ابجمللس.القول الثاين: أ
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والقول الثالث: أهنا حق للشفيع ال يسقط إال مبا يدل على إسقاطه من قول أو فعل وهذا هو القول 
طها من قول أو عمل فأما الراجح فالراجح أن الشفعة حق للشفيع ال تسقط إال مبا يدل على إسقا

ذي ابعه، وأما العمل وذلك أبن القول وذلك أبن يقول إين أسقطت الشفعة يف نصيب شريكي ال
يرى املشرتي يتصرف فيما اشرتاه وهو ساكت مل يقل انتظر حىت أنظر يف أمري أَأمَشفِّعم أم ال ألن 

أو قامسين( فهذه ينظر فيها  إقراره على ذلك يدل على رضاه أما قوله )بعين أو صاحلين على مال



اي فالن إن شريكي ابع عليك نصيبه فقامسين فقوله )قامسين( ال شك أهنا تدل على الرضى فإذا قال 
أي نتقاسم أان وإايك فهذا ال شك أنه راٍض ألن طلب القسمة يدل على أنه راٍض ابلبيع وال يريد 

اجلواب قد نقول إن هذا ال يدل على الشفعة، أما إذا قال )صاحلين( فهل هذا يدل على الرضى؟ 
مة وهذا يفعله كثري من الناس الذين هلم احلقوق الرضى ألنه قد يطلب املصاحلة خوفاً من احملاك

يطلبون املصاحلة لئال حتصل احملاكمة فليس ذلك دليالً واضحاً على أنه راٍض بذلك وكذلك قوله 
و يقول أنت اشرتيته بعشرة آالف رايل وأان سأعطيك )بعين( فرمبا يقول بعين ويريد بذلك كّفاً للنزاع أ

لى الرضى لكن يف املقامسة األمر فيها واضح أهنا دليل على إحدى عشر ألف، فليس هذا دليل ع
الرضى، فإذا قال قائل إذا وجد لفظ حيتمل أنه راٍض ومسقط للشفعة وحيتمل عدم الرضى فما هو 

 اثبت فهذا هو األصل.األصل؟ اجلواب األصل عدم إسقاطها وأن حقه 
صباح أو حلاجة إىل أكل أو شرب أو القارئ: لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم لياًل فيؤخره إىل ال

طهارة أو إغالق ابب أو خروج من احلمام أو خروج لصالة أو حنو هذا مل تبطل شفعته ألن العادة 
فتبطل شفعته ألنه ال ضرر عليه يف البداءة هبذه األِّشياء إال أن يكون حاضرًا عنده فيرتك املطالبة 

 الطلب هبا.
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مثل هذه األشياء ال تكون عذرًا ألن هناك اهلاتف فيمكن أن يتصل على الشيخ: يف الوقت احلاضر 
ان ممَشفٌِّع، لكن إذا  الذي اشرتى الشقص ويقول اي فالن مسعت أن شريكي قد ابع عليك نصيبه وأ

كان ال يعرف رقمه فهو معذور ولكن هذا بناًء على القول ابلفورية وأما إذا قلنا ابلرتاخي وأن 
 راجع فيها نفسه وينظر هل من املصلحة أن أيخذه ابلشفعة أو ال فاألمر واضح.اإلنسان له مهلة ي

بداءة ابلسالم سنة وكذلك إن دعا له القارئ: وإن لقيه الشفيع فبدأه ابلسالم مل تبطل شفعته ألن ال
 فقال ابرك هللا لك يف صفقة ُيينك الحتمال أن يكون دعا له يف صفقته ألهنا أوصلته إىل شفعته.

: قوله )الحتمال أن يكون دعا له يف صفقته ألهنا أوصلته إىل شفعته( نقول هذا مثل قول الشيخ
هل الذمة أن يقول أكثر هللا مالك وولدك وذلك بعض العلماء إنه ينبغي لإلنسان إذا رأى أحدًا من أ

أقر أن لكي تكثر اجلزية، وهذا الذي قال ابرك هللا لك يف صفقتك جند أن أول ما يتبادر للذهن أنه 
يكون الشقص ملكاً للذي اشرتاه ال أنه أراد أن يبارك هللا لك يف صفقتك ألين سوف آخذه ابلشفعة، 

 ه هل هو داٌل على الرضى أو ال، فاألصل فيه عدم الرضى.وعلى كل حال فما كمنَّا يف شٍك من
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 اإلشهاد فهو على شفعته القارئ: وإن أخر الطلب ملرض أو حبس أو غيبة مل ُيكنه فيه التوكيل وال
ر يف طلبها بغري عذر بطلت ألنه تركه لعذر وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ومل يس

شفعته ألنه قد يرتك الطلب زهدًا أو للعذر فإذا أمكنه تبيني ذلك ابإلشهاد فلم يفعل بطلت شفعته  
وجهان أحدمها تبطل ألن السري قد كرتكه الطلب يف حضوره وإن مل يشهد وسارع عقيب علمه ففيه 

ر والثاين ال تبطل ألن سريه عقيب يكون لطلبها أو لغريه فوجب بيان ذلك ابإلشهاد كما لو مل يس
علمه ظاهر يف طلبها فاكتفي به كالذي يف البلد وإن أشهد مث أخر القدوم مل تبطل شفعته ألن عليه يف 

إن تركه مع اإلمكان وإن كان له عذر فقدر على  العجلة ضررًا النقطاع حوائجه وقال القاضي تبطل
ته ألنه اترك للطلب مع إمكانه فأشبه احلاضر التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان أحدمها تبطل شفع

والثاين ال تبطل ألنه إن كان جبعل ففيه غرم وإن كان بغريه ففيه منة وقد ال يثق به وإن أخر املطالبة 
 اًء على أتخري السري لطلبها.بعد قدومه وإشهاده ففيه وجهان بن

ى القول أبهنا على الرتاخي وأن الشيخ: كل ما ذكره املؤلف هنا مبين على القول ابلفورية أما عل
الشريك له أن ُيمَْهَل حىت يراجع نفسه فقد يكون الشريك ليس عنده مال فَأخََّر الطلب لينظر هل 

ن َأخََّر لينظر هل الشقص بيع بثمن املثل أو جيد َمْن يقرضه أو ال، وقد يكون الشريك عنده مال لك
ال ُيكن سقوطه وال إسقاطه إال مبا يدل على ذلك من أبكثر فـََيرَتوَّى، فاحلق له يف ثبوت الشفعة ف

 قول أو فعل.
 السائل: هل تثبت الشفعة يف الشقص إذا ومقِّّف على جهة معينة؟

 ويمعطى املوقوف عليه قيمة الشقص.الشيخ: إذا كان على معني فهو مثل البيع فللشريك احلق 
ر فلم جييبوه فباعه وحااب املشرتي ألنه السائل: إذا ابع الشريك نصيبه وقال لشركائه هل لكم فيه نظ

صديقه مثاًل فأرخص له يف السعر، فهل له أن يكتب يف عقد البيع خالف الثمن الذي وقع عليه 
 العقد؟
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هو يمْظهَِّر للشريك أنه ابع الشقص على هذا املشرتي بثمن كثري الشيخ: ال جيوز ألن هذه حيلة، ف
سقاط حٍق أثبته الشرع هلذا حىت َيصمدَّ شريكه عن األخذ ابلشفعة فهذا ال جيوز ألنه حيلة على إ

 الشريك.
 السائل: إذا مات الشفيع قبل أن يبدي رأيه يف حقه يف الشفعة فما العمل؟

 رثة ُيلكون الرتكة جبميع حقوقها.الشيخ: ينتقل احلق للورثة ألن الو 
 

 فصل
أن القارئ: فإن ترك الطلب لعدم علمه ابلبيع أو لكون املخرب ال يقبل خربه أو إلظهار املشرتي 

الثمن أكثر مما هو أو أنه اشرتى البعض أو اشرتى بغري النقد الذي اشرتى به أو أنه اشرتاه لغريه أو 
شفعته ولو عفا عن الشفعة لذلك مل تسقط ألنه قد ال يرضاه أنه اشرتاه لنفسه وكان كاذابً فهو على 

ليه البيع دون من هو ابلثمن الذي أظهره أو ألنه ال يقدر على النقد وقد يرضى مشاركة من نسب إ
له يف احلقيقة فلم يكن ذلك رضى منه ابلبيع والواقع وإن أظهر الثمن قلياًل فرتك الشفعة وكان كثريًا 

ابلقليل ال يرضى أبكثر منه فإن ادعى أنه مل يصدق املخرب وهو ممن يقبل  سقطت ألن من ال يرضى
حاله ألن هذا من ابب اإلخبار وقد  خربه الديين سقطت شفعته رجاًل كان أو امرأة إذا كان يعرف

 أخربه من جيب تصديقه وإن مل يكن املخرب كذلك فالقول قوله.
أسقطها بناًء على عدم ثبوت البيع فيما إذا كان  الشيخ: قوله )فالقول قوله( وجه ذلك أن هذا إمنا

 ى الفور.املخرب فاسقاً أو جمهواًل عند الشريك وهذا كله مبين على أن املطالبة ابلشفعة عل
 

 فصل
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القارئ: فإن ابع الشفيع حصته عاملاً ابلبيع بطلت شفعته ألهنا ثبتت إلزالة ضرر الشركة وقد زال 
ملك يستحق به وقال أبو علم فكذلك عند القاضي لذلك وألنه مل يبق له ببيعه وإن ابع قبل ال

اخلطاب ال تسقط ألهنا ثبتت بوجود ملكه حني البيع وبيعه قبل العلم ال يدل على الرضى فال تسقط 
وله أن أيخذ الشقص الذي ابعه الشفيع من مشرتيه وملشرتيه أن أيخذ الشقص الذي ابعه الشفيع 

له الشفعة وعلى قول القاضي  مالكاً حني البيع الثاين ملكاً صحيحا فثبتت من مشرتيه ألنه كان



للمشرتي األول أخذ الشقص من املشرتي الثاين وإن ابع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة ألهنا 
استحقت جبميعه وقد ذهب بعضه فسقط الكل وحيتمل أن ال تسقط ألنه قد بقي من نصيبه ما 

 يع املبيع.يستحق به الشفعة يف مج
عض ... ( نقول االحتمال الثاين أصح، أما إذا ابعه فالصحيح أهنا الشيخ: قوله )وإن ابع الشفيع الب

تسقط مثال ذلك زيد وعمرو شريكان يف أرض فباع عمرو على خالد مث بعد بيع عمرو على خالد 
لك عنه وال يثبت للثاين ابع زيد على حممد، فهل نقول إن له الشفعة أو نقول إنه ملَّا ابع انتقل امل

بعد أن بِّيَع األول؟ الصحيح الثاين وهو أنه إذا ابع الشريك الذي يستحق شفعة ألن ملكه إايه 
الشفعة نصيبه قبل أن أيخذ ابلشفعة فإنه ال شيء له ويبقى امللك بني الشريكني املشرتي األول الذي 

 الشريك الثاين.اشرتاه من الشريك األول واملشرتي الثاين الذي اشرتاه من 
 

 فصل
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القارئ: الشرط السادس أن أيخذ مجيع املبيع فإن عفى عن البعض أو مل يطلبه سقطت شفعته ألن 
على وجه يرجع املشرتي مباله يف أخذ البعض تفريقاً لصفقة املشرتي وفيه إضرار به وإمنا ثبتت الشفعة 

فإن كان املبيع شقصني من أرضني فله من غري ضرر به فمىت سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص 
أخذ أحدمها ألنه يستحق كل واحد منهما بسبب غري اآلخر فجرى جمرى الشريكني وحيتمل أن ال 

بائع أو املشرتي اثنني من ُيلك ذلك ألن فيه تفريق صفقة املشرتي أشبه األرض الواحدة وإن كان ال
أحد طريف الصفقة اثنان فهما عقدان فكان أرض أو أرضني فله أخذ نصيب أحدمها ألنه مىت كان يف 

 له األخذ أبحدمها كما لو كاان متفرقني.
الشيخ: قوله )ألنه مىت كان يف أحد طريف الصفقة اثنان فهما عقدان فله األخذ أبحدمها( نقول وألنه 

 دون شريكه فلو أن زيدًا وعمروًا شريكان يف األرض وابع عمرو على شخصني قد يرضى ابلثاين
يع أن أيخذ من أحدمها دون اآلخر ألنه ال ضرر عليهما وهو قد ال يرضى مبشاركة أحد فللشف

 املشرتيني ويرضى مبشاركة الشريك اآلخر.
 

 فصل



لك يف ظاهر املذهب ألنه القارئ: فإن كان للشقص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم يف امل
وعنه أهنا بينهم ابلسوية اختارها ابن حق يستحق بسبب امللك فيسقط على قدره كاألجرة والثمرة 

عقيل ألن كل واحد منهم أيخذ الكل لو انفرد فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق فإن عفى بعضهم 
 ة املشرتي.توفر نصيبه على شركائه وليس هلم أخذ البعض ألن فيه تفريق صفق

احد منهم الشفعة بقدر الشيخ: الصحيح األول خالف ما اختاره ابن عقيل رمحه هللا وأن لكل و 
نصيبه فصاحب النصف له نصف املبيع الذي فيه الشفعة وصاحب الثلث له الثلث وصاحب 

 السدس له السدس وهكذا.

(5/401) 

 

القارئ: وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو ألجنيب مل يصح وكانت جلميعهم ألنه عفو وليس 
املشرتي فإن ترك  ذ اجلميع لئال تتبعض صفقةهببة وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إال أخ

الطلب انتظارًا لشركائه ففيه وجهان أحدمها تسقط شفعته لرتكه طلبها مع إمكانه والثاين ال تسقط 
ألن له عذرًا وهو الضرر الذي يلزمه أبخذ صاحبيه منه فإن أخذ اجلميع مث حضر الثاين قامسه فإذا 

و له ألنه حدث يف ملكه وإن ء املنفصل يف يد األول فهحضر الثالث قامسهما وما حدث من النما
أراد الثاين االقتصار على قدر حقه فله ذلك ألنه ال تتبعض الصفقة على املشرتي إمنا هو اترك بعض 

حقه لشريكه فإذا قدم الثالث فله أن أيخذ ثلث ما يف يد الثاين وهو التسع فيضمه إىل ما يف يد 
كل واحد منهما ثالث أتساع ونصف تسع أتساع يقتسماهنا نصفني ل األول وهو الثلثان تصري سبعة

وللثاين تسعان ولو ورث اثنان دارًا فمات أحدمها عن ابنني فباع أحدمها نصيبه فالشفعة بني أخيه 
 وعمه ألهنما شريكان للبائع فاشرتكا يف شفعته كما لو ملكا بسبب واحد.

 
 فصل

ألهنما تساواي يف الشركة فتساواي  ة بينه وبني الشريك اآلخرالقارئ: وإن كان املشرتي شريكاً فالشفع
يف الشفعة كما لو كان الشريك أجنبيا فإن أسقط املشرتي شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل مل ُيلك 

ذلك ألن ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط إبسقاطه وإن كان املبيع شقصاً وسيفاً صفقة واحدة 
ن ال جيوز لئال تتشقص صفقة املشرتي ن الثمن نص عليه وحيتمل أفللشفيع أخذ الشقص حبصته م

 والصحيح األول ألن املشرتي أضر بنفسه حيث مجع يف العقدين فيما فيه شفعة وماال شفعة فيه.



(5/402) 

 

الشيخ: وهناك قول اثلث وهو أن الشفعة يف اجلميع وهذا هو الصواب، وقول املؤلف رمحه هللا 
قصاً وسيفاً( إمن بارة مثَّل ابلسيف وإال لو قيل ا عربَّ بذلك تقليدًا لغريه ألن أول من قال هذه الع)شِّ

شقصاً وسيارة فيصح أو قال شقصاً وابابً يصح واملقصود أنه مجع بني ما فيه الشفعة وماال شفعة فيه 
 فهذا هو املقصود وإذا قلنا ابلقول الراجح أن الشفعة يف اجلميع فال إشكال.

 للشقص مناء منفصل فلمن يكون؟ السائل: لو كان
ل قبل األخذ ابلشفعة يكون للمشرتي ألنه مناء ملكه وال يمزال ملك املشرتي الشيخ: النماء املنفص

 إال ابلتشفيع.
 السائل: ما هي صورة أن يكون املشرتي شريكاً؟

صار اآلن الثاين  الشيخ: هذه املسألة ال تتصور إال إذا كانوا ثالثة فإذا ابع الثالث نصيبه على الثاين
 شريكاً ابألصل وصار شفيعاً كذلك.

 
 فصل

القارئ: الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرًا على الثمن ألن أخذ املبيع من غري دفع الثمن إضرار 
ابملشرتي وإن عرض رهناً أو ضميناً أو عوضاً عن الثمن مل يلزمه قبوله ألن يف أتخري احلق ضررًا وإن 

ل أمحد يصرب يوماً أو زم تسليم الشقص حىت يتسلم الثمن فإن تعذر تسليمه قاأخذ ابلشفعة مل يل
يومني أو بقدر ما يرى احلاكم فأما أكثر فال فعلى هذا إن أحضر الثمن وإال فسخ احلاكم األخذ ورده 

إىل املشرتي فإن أفلس بعد األخذ خري املشرتي بني الشقص وبني أن يضرب مع الغرماء كالبائع 
 املختار.

 
 فصل

(5/403) 

 



القارئ: وأيخذ ابلثمن الذي استقر العقد عليه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث جابر )فهو 
كان عليه الثمن كاملشرتي فإن كان أحق به ابلثمن( رواه أبو إسحاق اجلوزجاين وألنه استحقه ابلبيع ف

ري ذلك وجب قيمته ملا ذكران يف الثمن مثلّياً كاألمثان واحلبوب واألدهان وجب مثله وإن كن غ
الغصب وتعترب قيمته حني وجوب الشفعة كما أيخذ ابلثمن الذي وجب ابلشفعة فإن حط بعض 

ه الشفيع مبا استقر عليه العقد ألن الثمن عن املشرتي أو زيد عليه يف مدة اخليار حلق العقد وأيخذ
 تلزم يف حق الشفيع ألنه ابتداء هبة زمن اخليار كحالة العقد وما وجد بعد ذلك من حط أو زايدة مل

فأشبه غريه من اهلبات وإن كان الثمن مؤجالً أخذ به الشفيع إن كان مليَّا وإال أقام ضميناً مليَّا وأخذ 
 ن وصفته والتأجيل من صفته.به ألنه اتبع للمشرتي يف قدر الثم

ثريًا وسواء كان أكثر من قيمة الشيخ: الشفيع أيخذ ابلثمن الذي استقر عليه العقد قلياًل كان أو ك
املثل أو أقل أو مساوايً له وكذلك إذا كان مؤجالً أيخذه أبجله وإذا كان من نقد معني فإنه أيخذه 

 هبذا النقد املعني وكل هذا دفعاً لضرر املشرتي.

(5/404) 

 

وكان الشفيع  القارئ: فإن كان الثمن عبدًا فأخذ الشفيع بقيمته مث وجد به البائع عيباً فأخذ أرشه
وإن أخذ بقيمته معيباً رجع عليه أخذ بقيمته سليماً مل يرجع عليه بشيء ألن األرش دخل يف القيمة 

ابألرش الذي أخذه البائع من املشرتي ألن البيع استقر بعبد سليم وإن رد البائع العبد قبل أخذ 
ابلشفعة إسقاط حق البائع  الشفيع انفسخ العقد وال شفعة لزوال السبب قبل األخذ وألن يف األخذ

وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشقص  من اسرتجاع املبيع وفيه ضرر وال يزال الضرر ابلضرر
وإن أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا خمتلفتني رجع صاحب األكثر على اآلخر بتمام القيمة ألن 

قد قيمة الشقص وإن أصدق امرأة شقصاً الشفيع أيخذ مبا استقر عليه العقد والذي استقر عليه الع
دخول واألخذ ابلشفعة ففيه وجهان أحدمها ال شفعة ملا وقلنا جتب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل ال

ذكران والثاين يقدم حق الشفيع ألن حقه أسبق ألنه ثبت ابلعقد وحق الزوج ابلطالق خبالف البائع 
 فإن حقه ثبت ابلعيب القدمي.

 
 فصل

(5/405) 



 

قارئ: فإن اختلف الشفيع واملشرتي يف قدر الثمن فالقول قول املشرتي مع ُيينه ألنه العاقد فهو ال
 ببينة وإن قال املشرتي ال أعلم أعلم ابلثمن وألن املبيع ملكه فال ينزع منه بدعوى خمتلف فيها إال

خذ بغري مثن وال قدر الثمن فالقول قوله ألنه أعلم بنفسه فإن حلف سقطت الشفعة ألنه ال ُيكن األ
ُيكن أن يدفع إليه ماال يدعيه إال أن يفعل ذلك حتياًل على إسقاطها فال تسقط ويؤخذ الشقص 

علته حتياًل فأنكر فالقول قوله مع ُيينه ألنه بقيمته ألن الغالب بيعه بقيمته وإن ادعى عليه أنك ف
ن كان موجودًا وإن كان معدوماً منكر وإن كان الثمن عرضاً فاختلفا يف قيمته رجع إىل أهل اخلربة إ

فالقول قول املشرتي يف قيمته وإن اختلفا يف الغراس والبناء يف الشقص فقال املشرتي أان أحدثته 
ول املشرتي مع ُيينه ولو قال اشرتيت نصيبك فلي فيه الشفعة وقال الشفيع كان قدُيا فالقول ق

 نيه.وأنكر ذلك فقال بل اهتبته أو ورثته فالقول قوله مع ُي
الشيخ: القاعدة يف هذا أن القول قول الغارم وهي قاعدة عامة إذا اختلف اثنان يف شيء فالقول 

فهذه القاعدة دائماً يتكلم هبا الفقهاء  قول الغارم ألن من أراد التغرمي فهو مدعي والغارم مدعى عليه
شرتي اشرتيته أبلف وقال فيقولون ألنه غارم، فهنا إذا اختلف املشرتي والشفيع يف الثمن فقال امل

الشفيع بل بثمامنائة وليس هناك بينة فالقول قول املشرتي ألنه غارم ولو قلنا إن القول قول الشفيع 
 قال للشفيع إما أن تقبله مبا قاله املشرتي وإال سقطت الشفعة.وقلنا هي بثمامنائة خلسر املشرتي في

 ره يسقط الشفعة؟السائل: الشفيع إذا كان حاضرًا عند البيع فهل حضو 
الشيخ: ال، ال يسقطها إال إذا قلنا أبهنا على الفور فإنه مبجرد أن يقول الشريك بعت عليك كذا 

الثاين اآلن أن يقول أخذت ابلشفعة وإال فال وكذا ويقول املشرتي قبلت، نقول جيب على الشريك 
 شفعة له.

 
 فصل

(5/406) 

 

ه لفالن سئل املقر له فإن صدقه فهو له وإن كذبه فهو القارئ: فإن ادعى عليه الشراء فقال اشرتيت
الشفيع إبذن احلاكم والغائب على للمشرتي ويؤخذ ابلشفعة يف احلالني وإن كان املقر له غائباً أخذه 

حجته إذا قدم ألننا لو وقفنا األمر إىل حضور املقر له كان ذلك إسقاطاً للشفعة ألن كل مشرٍت يدعي 



رتيته البين الطفل فهو كالغائب يف أحد الوجهني ويف اآلخر ال جتب الشفعة أنه لغائب وإن قال اش
 رار وليه عليه.ألن امللك ثبت للطفل وال يثبت يف ماله حق إبق

الشيخ: قوله )ألن امللك ثبت للطفل ... ( نقول هذا التعليل عليل ألن أصل امللك ما ثبت إال 
 بعة له.إبقرار وليه فإذا ثبت إبقرار وليه فالشفعة ات

القارئ: فأما إن ادعى عليه الشفعة يف شقص فقال هذا لفالن الغائب أو الطفل فال شفعة فيه ألنه 
 راره بذلك إقرار على غريه فال يقبل.قد ثبت هلما فإق

 
 فصل

القارئ: إذا اختلف البائع واملشرتي فقال البائع الثمن ألفان وقال املشرتي هو ألف فأقام البائع بينة 
بتت وللشفيع أخذه أبلف ألن املشرتي يقر أنه ال يستحق أكثر منها وأن البائع ظلمه فال بدعواه ث

املشرتي غلطت والثمن ألفان مل يقبل ألنه رجوع عن إقراره فلم يرجع مبا ظلمه على غريه فإن قال 
ن فيه يقبل كما لو أقر ألجنيب وإن مل يكن بينة حتالفا وليس للشفيع أخذه مبا حلف عليه املشرتي أل

إلزاماً للعقد يف حق البائع خبالف ما حلف عليه فإن بذل ما حلف عليه البائع فله األخذ ألن البائع 
 ستحق الشفعة به وال ضرر على املشرتي فيه.مقر له أبنه ي

ل.  الشيخ: هذه مسائل تصورها صعب وفائدهتا قليلة وإذا كان كذلك فلمنشي عليها مِّْشَيَة الَعجِّ
 

 فصل

(5/407) 

 

لقارئ: وإن أقر البائع ابلبيع وأنكره املشرتي ففيه وجهان أحدمها ال تثبت الشفعة ألن الشراء مل ا
ن مل ُيمْكِّْن الشفيع دفعه إىل أحد ألنه يثبت فال تثبت الشفعة التابعة له وألن البائع إن أقر بقبض الثم

يرجع الشفيع ابلعهدة والثاين  ال مدعي له وال ُيكن األخذ بغري مثن وإن مل يقر البائع بقبضه فعلى من
تثبت الشفعة ألن البائع مقر حبق للمشرتي والشفيع فإذا مل يقبل املشرتي قبل الشفيع وثبت حقه 

لثمن وإن مل يكن أقر بقبضه فالعهدة عليه ألن األخذ منه وإن وأيخذ الشقص من البائع ويدفع إليه ا
ليه وإال أقر يف يد الشفيع يف أحد الوجوه ويف أقر بقبض الثمن عرضناه على املشرتي فإن قبله دفع إ

اآلخر يؤخذ إىل بيت املال والثالث يقال له إما أن تقبض وإما تربئ وأصل هذا إذا أقر مبال يف يده 



 به.لرجل فلم يعرتف 
الشيخ: إذا قال شخص هذه الساعة لفالن فقال اآلخر أبداً هي ليست يل فهنا ماذا نصنع؟ اجلواب 

تكون هلذا املنكر وأهنا تبقى لِّلممقِّر ألنه ال مدعي هلا اآلن وذاك ينكر أهنا هلا والقول  الصحيح أهنا ال
ها أحد فالذي هي بيده يقول هي الثاين يف املسألة أهنا ترجع إىل بيت املال ألهنا صارت اآلن ال يدعي

 .ليست يل بل لفالن واآلخر يقول ليست يل فيكون مالكها جمهواًل فتجعل يف بيت املال
 

 فصل
 القارئ: وإذا تصرف املشرتي يف الشقص قبل أخذ الشفيع مل خيل من مخسة أضرب:

لثاين وبني فسخه أحدها تصرف ابلبيع وما تستحق به الشفعة فللشفيع اخليار بني أن أيخذ ابلعقد ا
 وأيخذ ابلعقد األول ألنه شفيع يف العقدين فملك األخذ مبا شاء منهما فإن أخذه ابلثاين دفع إىل

املشرتي الثاين مثل مثنه وإن أخذه ابألول دفع إىل املشرتي األول مثل الذي اشرتى به وأخذ الشقص 
 جع الثالث على الثاين.ويرجع الثاين على األول مبا أعطاه مثناً وإن كان مثَّ اثلث ر 

ال الثاين تصرف برد أو إقالة فللشفيع فسخ اإلقالة والرد وأيخذ الشقص ألن حقه أسبق منهما و 
 ُيكنه األخذ معهما.

(5/408) 

 

الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره وحنوه فعن أمحد رضي هللا عنه تسقط الشفعة ألن يف األخذ هبا 
البيع ألنه يوجب رد العوض إىل إسقاط حق املوهوب له أو املوقوف عليه ابلكلية وفيه ضرر خبالف 

لشفعة ألن حق الشفيع أسبق فال ُيلك املشرتي غري املالك وحرمان املالك وقال أبو بكر جتب ا
التصرف مبا يسقط حقه وألنه ملك فسخ البيع مع إمكان األخذ به فألن ُيلك فسخ عقد ال ُيكنه 

 الثمن إىل املشرتي.األخذ به أوىل فعلى هذا تفسخ هذه العقود وأيخذ الشقص ويدفع 

(5/409) 

 

شرتي الشقص فعلى مخسة أضرب، مثاله شريكان الشيخ: قول املؤلف )إذا تصرف املشرتي( يعين م
سام، يف ملك ابع أحدمها نصيبه على شخص وهذا الشخص تصرف فذكر املؤلف اآلن األق



التصرف األول أن يبيعه املشرتي فللشفيع أن أيخذ أبحد البيعني إما أن أيخذ ابألول أو ابلثاين فهو 
واملؤلف يقول رمحه هللا )فللشفيع اخليار بني أن  على اخليار وأبيهما أيخذ فيما يمظن؟ اجلواب أبقلهما

لعقدين فملك األخذ مبا شاء أيخذ ابلعقد الثاين وبني فسخه وأيخذ ابلعقد األول ألنه شفيع يف ا
منهما فإن أخذه ابلثاين دفع إىل املشرتي الثاين مثل مثنه( هذا معلوم ألنه أخذه ابلثاين فيدفع إىل 

ون العهدة على املشرتي الثاين ألنه هو قبيله وقد سلمه الثمن فالعهدة املشرتي الثاين مثل مثنه وتك
؟ على الثاين ومعىن العهدة أنه لو ظهر أن هذا ا ملبيع بيعه ابطل أو أنه ملك لغريه َفَمن الذي يمطَاَلبم

ه ابألول نقول يمطَاَلبم املشرتي الثاين ألن الشفيع أخذ ابلبيع الثاين، مث قال املؤلف رمحه هللا )وإن أخذ
دفع إىل املشرتي األول مثل الذي اشرتى به وأخذ الشقص ويرجع الثاين على األول مبا أعطاه مثناً 

 اثلث رجع الثالث على الثاين( وعليه إذًا نقول إذا تصرف املشرتي ببيع فللشفيع أن وإن كان مثَّ 
أيخذ مبا شاء فإن أخذ ابألول  أيخذه أبحد البيعني وإن بِّيَع بعد ذلك مرة أخرى واثنية واثلثة فله أن

العهدة على فالعهدة على األول واآلخرون كملٌّ يرجع على الثاين مبا أعطاه وإن أخذ ابألخري صارت 
األخري ولو كانوا عشرة فإن العهدة تكون على األخري مث هذا األخري يرجع على من أعطاه فيأخذ 

 فاألمر سهل ألنه سيأخذ ابلثمن وأيخذ الثمن من الشفيع وينتهي األمر وعليه إذا أخذ ابألخري
اإلقالة والرد الشقص وينتهي كل شيء مث قال املؤلف )الثاين تصرف برد أو إقالة فللشفيع فسخ 

وأيخذ الشقص ألن حق أسبق منهما وال ُيكنه األخذ معهما( تصرف برد يعين أن املشرتي من 
 ة هي فسخ العقد، فهلالشريك رد البيع إما لغنب أو غري ذلك أو إقالة واإلقال

(5/410) 

 

أيخذ الشفيع أو يقال إن الشقص اآلن رجع إىل شريكه؟ يقول املؤلف إنه أيخذه الشفيع ألن حقه 
نه أو آجره وحنوه فعن أمحد سابق على الفسخ أو اإلقالة مث قال املؤلف )الثالث وهبه أو وقفه أو ره

حق املوهوب له واملوقوف عليه ابلكلية وفيه رضي هللا عنه تسقط الشفعة ألن يف األخذ هبا إسقاط 
ضرر خبالف البيع( الصواب يف هذه العقود اليت ذكرها املؤلف رمحه هللا التفصيل إذا وقفه سقطت 

شفعة فيه وذلك ألن الشريك لو َوقََّف نصيبه الشفعة ألنه انتقل إىل الثاين املوقوف عليه على وجه ال 
شرتي ملَّا اشرتاه َوقَّفهم فقال هو وْقٌف هلل على املساكني فحينئذ ال فليس للشفيع أن يمَشفَِّع وهذا امل

يرجع الشفيع لكي يبطل الوقف ألنه انتقل عن ملك املشرتي على وجه ال شفعة فيه فتسقط الشفعة 
 آخر سقطت الشفعة ألنه انتقل على وجٍه ال شفعة فيه ألنه ال وكذلك لو وهبه فلو وهبه شخصاً 



وسبق لنا اخلالف يف هذه املسألة وأن له الشفعة يف اهلبة وتقدَّر قيمة الشقص شفعة يف املوهوب 
املوهوب مبا يساوي عرفاً، وكذلك إذا رهنه فإن الراجح أنه ال تسقط الشفعة ألن الرهن ال يزيل 

 الثمن فيبطل الرهن وقد ال يويف فنقول لك الشفعة ويبقى مرهوانً وإذا صار امللك واملشرتي قد يويف
 بعد ذلك أخذ الشفيع أبي البيعني شاء وقوله )أو آجره( نقول هذا أيضاً من اببِّ أوىل إذا آجره بيعٌ 

فإن الشفعة ال تسقط مثال ذلك إنسان شريك آلخر يف عمارة فباع نصيبه على شخص وخرج مث إن 
شرتي آجر نصيبه من هذه العمارة فإن الشفعة ال تسقط، ولكن ملن تكون األجرة هل الشخص امل

هي للمشرتي أم للشفيع؟ اجلواب أن يقال ما مضى قبل الشفعة فهو للمشرتي الذي أجره وما كان 
بعد الشفعة فهو للشفيع ويقسم ابلقسط فقد ُيضي مثالً ثالثة أشهر تساوي يف األجرة مخسة أشهر 

وسم وقد ُيضي ثالثة أشهر وال تساوي إال نصف األجرة فتقدَّر على حسب ما يقوله ألنه وقت م
 أهل اخلربة.

(5/411) 

 

القارئ: الرابع بىن أو غرس ويتصور ذلك أبن يكون الشفيع غائبا فقاسم املشرتي وكيله يف القسمة 
ك الشفيع الشفعة وقامسه فبىن وغرس مث أو رفع األمر إىل احلاكم فقامسه أو أظهر مثناً كثريًا أو حنوه فرت 

وغراسه مل ُينع منه ألنه ملكه فملك نقله وال  أخذ الشفيع ابلشفعة فإن اختار املشرتي أخذ بنائه
يلزمه تسوية احلفر وال ضمان النقص ألنه غري متعد وحيتمل كالم اخلرقي أن يلزمه تسوية احلفر ألنه 

لو كسر حمربة إنسان لتخليص ديناره منها وإن مل يقلعه فعله يف ملك غريه لتخليص ملكه فأشبه ما 
قيمة الغراس والبناء فيملكه وبني أن يقلعه ويضمن نقصه ألن النيب  فللشفيع اخليار بني أن يدفع إليه

صلى هللا عليه وسلم )قال ال ضرر وال ضرار( رواه أمحد وابن ماجة وال يزول الضرر عنهما إال 
 بذلك.

لزرع يبقى لصحابه حىت يستحصد ألنه زرعه حبق فوجب إبقاؤه له كما لو ابع اخلامس زرع األرض فا
 .األرض املزروعة

 
 فصل

القارئ: وإن منا املبيع مناء متصاًل كغراس كرب وطلع زاد قبل التأبري أخذه الشفيع بزايدته ألهنا تتبع 
ؤبر والثمرة الظاهرة فهي األصل يف امللك كما تتبعه يف الرد وإن كان مناء منفصاًل كالغلة والطلع امل



إىل أوان اجلذاذ ألن أخذ الشفيع للمشرتي ألهنا حدثت يف ملكه وليست اتبعة لألصل وتكون مبقاة 
شراء اثن فإن كان املشرتي اشرتى األصل والثمرة الظاهرة معاً أخذ الشفيع األصل حبصته من الثمن  

 كالشقص والسيف.
لذي فيه الشفعة، فإن كان منفصاًل فالنماء املنفصل للمشرتي الشيخ: هذا الفصل فيما إذا منا املبيع ا

الً كزايدة الشجرة وما أشبه ذلك فاملذهب أهنا اتبعة لألصل والصواب ألنه مناء ملكه وإن كان متص
أهنا للمشرتي فتقدَّر قيمة هذا الشجر حني الشراء مث تقدر قيمته حني األخذ ابلشفعة فما بني 

نه حصل النماء بفعله فكيف نقول ليس لك!! حق فالصواب أن النماء القيمتني فهو للمشرتي أل
 مبعىن أنه يكون ملن منا على ملكه. املتصل كاملنفصل متاماً 

 
 فصل

(5/412) 

 

القارئ: وإن تلف بعض املبيع فهو من ضمان املشرتي ألنه ملكه تلف يف يده وللشفيع أن أيخذ 
قي كما لو أتلفه آدمي الباقي حبصته من الثمن وأيخذ أنقاضه ألنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ البا

ىل مل ُيلك الشفيع أخذ الباقي إال بكل الثمن أو يرتك ألن يف وقال ابن حامد إن تلف بفعل هللا تعا
 أخذه ابلبعض إضرارًا ابملشرتي فلم ُيلكه كما لو أخذ البعض مع بقاء اجلميع.

 الشيخ: القول األول أصح وأنه ال فرق أن يكون بفعل هللا أو بفعل آدمي.
 

 فصل
 اع فلم يفتقر إىل احلاكم كالرد ابلعني.القارئ: وُيلك الشفيع األخذ بغري حاكم ألنه حق ثبت ابإلمج

الشيخ: هذا التعليل أشار به املؤلف رمحه هللا إىل قاعدة وهي أنه ال حيتاج إىل احلاكم إال يف األمور 
حاجة إىل حاكم ألنه اثبت  املختلف فيها ألن حكم احلاكم يرفع اخلالف أما الشيء املتفق عليه فال 

م رمحه هللا أن ما حيتاج إىل احلاكم إذا تصاحل الرجالن فيه على كاخليار مثاًل، واختار شيخ اإلسال
الفسخ أو ما أشبه ذلك بغري حاكم فلهما ذلك، وعلى هذا حنتاج إىل احلاكم بشرطني أن تكون 

إمجاعية فال حاجة للحاكم وإن كانت  املسألة خالفية وأن ال يرتاضى املتنازعان فإن كانت املسألة
 عان فال حاجة للحاكم.خالفية وتراضى املتناز 



القارئ: وأيخذه من املشرتي فإن كان يف يد البائع فامتنع املشرتي من قبضه أخذه من البائع ألنه 
ُيلك أخذه فملكه كما لو كان يف يد املشرتي وقال القاضي جيرب املشرتي على القبض مث أيخذه 

لمشرتي خيار ألنه يؤخذ منه قهرا ع ألن أخذه من البائع يفوت به التسليم املستحق وال يثبت لالشفي
وال للشفيع بعد التملك ألنه أيخذه قهرا وذلك ينايف االختيار وُيلك الرد ابلعيب ألنه مشرت اثن 

كه فملك ذلك كاألول وإن خرج مستحقاً رجع ابلعهدة على املشرتي ألنه أخذه منه على أنه مل
 .فرجع عليه كما لو اشرتاه منه ويرجع املشرتي على البائع

(5/413) 

 

الشيخ: قوله )مستحقاً( يعين ليس ملكاً للبائع فالشفيع يرجع على املشرتي ألنه َمَلَكهم مِّْن قَِّبلِّهِّ 
 واملشرتي يرجع على البائع.

شقص شريكه وبعد أن مت ذلك حصلت جائحة أتت على الشقص  السائل: إذا َشفََّع الشريك يف
 ه اخليار يف الرجوع عن البيع؟والشريك مل يسلِّّم املال بعدم لشريكه فهل ل

الشيخ: ال، ليس له خيار ألنه مَلَك األصل والفرع يعين ملك األصل والثمرة، والضمان يكون على 
 ن ملكه.املمَشفِّع أما املشرتي فليس عليه شيء ألنه خرج ع

 
 فصل

كما لو القارئ: وإذا أذن الشريك يف البيع مل تسقط شفعته ألنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح  
أبرأه مما جيب له وعن أمحد رضي هللا عنه أنه قال ما هو ببعيد أن ال تكون له شفعة لقول النيب صلى 

ذنه فهو أحق به( رواه مسلم هللا عليه وسلم )ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه فإذا ابع ومل يؤ 
ن العهدة أو جعل له اخليار يفهم منه أنه إذا ابعه إبذنه ال حق له وإن دل يف البيع أو توكل أو ضم

 فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته.
الشيخ: الفقهاء يقولون إن له حق يف الشفعة ألنه أسقط احلق قبل وجوبه فال يسقط ولكن احلديث 

ذن له يف بيعه فليس له أن أيخذ ابلشفعة، مثال ذلك رجالن شريكان يف أرض يدل على أنه إذا أ
ال اي فالن أان أريد أن أبيع األرض وهي تمَسامم بكذا وكذا فهل لك فيها فجاء الشريك إىل شركيه وق

نظر فقال الشريك ال نظر يل فيها. مث مت البيع على ذلك فاملذهب يقولون للشريك أن يمَشفِّع ألنه 
الشفعة قبل وجوهبا إذ أن الشفعة ال جتب إال إذا ثبت البيع، لكن ظاهر احلديث أن شفعته أسقط 



أسقطها بعد وجود سبب امللك وهو السوم ورضى البائع ابلثمن وما يدل عليه احلديث ال تسقط ألنه 
 شك أنه أوىل.

 
 فصل

(5/414) 

 

القارئ: وإذا كان يف البيع حماابة أخذ الشفيع هبا ألنه بيع صحيح فال ُينع الشفعة فيه كونه مسرتخصا 
الشفيع هبا ألهنا صحيحة انفذة وسواء   خذوإن كان البائع مريضاً واحملاابة ألجنيب فيما دون الثلث أ

كان الشفيع واراثً أو مل يكن ألن احملاابة إمنا وقعت لألجنيب فأشبه ما لو وصى لغرمي وارثه وحيتمل أن 
ال ُيلك الوارث الشفعة هاهنا إلفضائه إىل جعل سبيل لإلنسان إىل إثبات حق لوارثه يف احملاابة وإن  

جنيب بزايدة على الثلث بطلت كلها يف حق الوارث والزايدة على أل كانت حماابة املريض لوارثه أو
الثلث يف حق األجنيب وصح البيع يف الباقي وثبت للمشرتي اخليار لتفريق صفقته وللشفيع األخذ 

 على ذلك الوجه.
 

 فصل
القارئ: إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته نص عليه ألنه حق فسخ ال لفوات جزء فلم 

ع األب يف هبته ويتخرج أن يورث ألنه خيار ثبت لدفع الضرر عن املال فيورث كالرد جو يورث كر 
ابلعيب فإن مات بعد الطلب مل يسقط ألهنا تقررت ابلطلب حبيث مل يسقط بتأخريه خبالف ما قبله 

 فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه يف املرياث كالشفعاء يف األصل.
ت الشفيع قبل الطلب فللورثة املطالبة ألن امللك انتقل إىل الورثة على ماالشيخ: الصحيح أنه إذا 

، فيقال للورثة أتريدوهنا ابلشفعة أو ال؟ فإن قال بعضهم أان أريدها وقال اآلخر ال  صفته يف املمَورِّثِّ
 أريدها فإهنا تعطى من يريدها جبميع السهم ومن ال يريدها ال جيرب.

 
 فصل

قار وقفاً وبعضه طِّْلقاً فبيع الطِّّلق فذكر القاضي أنه ال شفعة لصاحب لعالقارئ: وإن كان بعض ا
الوقف ألنه ملك غري اتم فال يستفيد به ملكاً اتما وقال أبو اخلطاب هذا ينبين على الرواتني يف ملك 



الوقف إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة ألنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق وإن 
 ملوك فال شفعة له لعدم ملكه.مب قلنا ليس

(5/415) 

 

الشيخ: الصحيح أنه ُيلك ذلك، ولكن هل يكون ملكاً ملستحق الوقف أو يكون اتبعاً للوقف؟ مثال 
و نصيبه فهل لزيد ذلك أرض مشرتكة بني شخصني نصفها وقٌف لزيد ونصفها حر لعمرو فباع عمر 

له ذلك والصواب أن له ذلك بل لو قيل إنه الذي له الوقف أن أيخذ ابلشفعة؟ املذهب أنه ليس 
أوىل من الشريك الطِّّلق لكان أوىل ألن صاحب الوقف ال ُيكن أن يبيعه وصاحب الطِّّلق ُيكن أن 

ك الثاين أن يبيع يبيعه فلو جتدد ملٌك على الشقص أبن اشرتاه آخر من الشريك األول فللشري
ك ملكاً اتماً ال وقفاً لكن إذا كان وقفاً فإنه ال شقصه إذا رأى من الشريك اجلديد ما يكره ألنه ُيل

يستطيع بيعه وعلى هذا فنقول إن الشفعة تثبت يف شركة الوقف ولكن هل تكون اتبعة للوقف أو ال؟ 
قف فهي تبعه وإن مل ينوها فهي ملك اجلواب نقول هذا على حسب اآلخذ ابلشفعة إن نواها تبعاً للو 

أن ينوها للوقف أو ال؟ نقول يف هذا تفصيل إذا كان شراؤها ال له، فإن قيل هل األفضل واألوىل 
يضر ابملستحقني للوقف أبن كان املََغلُّ كبريًا وقيمة األرض قليلة فاألوىل أن جيعلها تبعاً للوقف ألن 

ستهلك مجيع املََغل حبيث حيرم أصحاب الوقف من هذا من مصلحة اجلميع وإن كانت قيمتها ت
 قف بل تكون له.الوقف فال يضمها للو 

السائل: كلمة )رضي هللا عنه( املعروف أهنا تطلق على الصحابة، لكن بعض أهل العلم يستخدمها 
 عند ذكر التابعني أو األئمة املشهورين فما رأيكم يف ذلك؟

ون عند ذكرهم هبذا فيقول رضي هللا الشيخ: جرت عادة بعض أهل العلم أن األئ مة املشهورين يمعربِّّ
عل الرتضي للصحابة والرتحم أو عنه، لكن ا رج عن االصطالح العام وذلك أبن جيم ألوىل أن ال خيم

 العفو ملن عداهم فهذا هو األوىل.
شفعة السائل: ما هو وجه الداللة من حديث )ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن ... اخل( يف سقوط حق ال

 ابإلذن؟
هومه أنه إن ابعه وقد أذن له فال حق له يف الشيخ: وجه الداللة أنه قال )فإن ابع ومل يؤذنه( فمف

 الشفعة.
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 السائل: لو وقََّف األرض ملدة عشر سنوات فهل له أن أيخذ أرضه بعد هذه املدة؟
مدة معينة فال الشيخ: هذا ال يصح، لكن ليجعلها عمْمرة فيقول هي لك ما بقيت، وأما أن يموقِّْفَها 

 الوقف من جنس العتق فال ُيلك الرجوع فيه.ألن الوقف الزم وهلذا يقولون أن 
 

 فصل
القارئ: وال شفعة يف بيع اخليار قبل انقضائه ألن فيه إلزام البيع بغري رضى املتبايعني وإسقاط حقهما 

ة فللشفيع األخذ ألنه من اخليار وقيل يؤخذ ابلشفعة ألن امللك انتقل فإن كان اخليار للمشرتي وحد
 راً وحيتمل أن ال ُيلكه ألن فيه إلزام البيع يف حق املشرتي بغري رضاه.ُيلك األخذ من املشرتي قه

 
 السائل: ما هي صورة هذه املسألة؟

الشيخ: صورهتا إذا قال الشريك لشخص بعتك نصييب من هذه األرض ولك اخليار ثالثة أايم، مث 
 ابلشفعة أو ال؟ فيها قوالن.علم الشريك فهل له أن أيخذ 

 
 فصل

ري الشفعة ولوليه األخذ هبا إن رأى احلظ فيها فإذا أخذ هبا مل ُيلك الصغري إبطاهلا بعد القارئ: وللصغ
بلوغه كما لو اشرتى له داراً وإن تركها مع احلظ فيها مل تسقط وملك الصغري األخذ هبا إذا بلغ وإن 

عليه فعله  ر الصيب سقطت يف قول ابن حامد ألنه فعل ما تعنيتركها الويل للحظ يف تركها أو إلعسا
فلم جيز نقضه كالرد ابلعيب وظاهر كالم اخلرقي أهنا ال تسقط ألن للشفيع األخذ مع احلظ وعدمه 
فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم واجملنون كالصيب ألنه حمجور عليه وإذا ابع الويل ألحد 

خذ هبا إن كان وصياً ألنه متهم خذ هبا لآلخر وإن كان الويل شريكاً مل ُيلك األاأليتام نصيباً فله األ
وإن كان أابً فله األخذ ألن له أن يشرتي لنفسه من مال ولده وهل لرب املال الشفعة على املضارب 

 فيما يشرتيه على وجهني بناًء على شرائه منه لنفسه.
 

 فصل
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قال )ال شفعة القارئ: وال شفعة لكافر على مسلم ملا روى أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
كافر على املسلم كاالستعالء لنصراين( رواه الطرباين يف الصغري وألنه معىن خيتص العقار فلم يثبت لل
 وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخرب واملعىن.

، الشيخ: هذه املسألة اختلف فيها العلماء فمنهم َمْن قال إن الكافر ليس له الشفعة على املسلم
لم فهل مثال ذلك رجالن شريكان يف أرض أحدمها مسلم والثاين كافر فباع املسلم نصيبه على مس

للكافر أن أيخذ الشقص ابلشفعة؟ اجلواب يقول املؤلف أنه ال أيخذه ابلشفعة واستدل حبديث )ال 
جَيَْعَل اَّللَّم  شفعة لنصراين( لكنه حديث ضعيف واملذهب كذلك أنه ال أيخذ واستدلوا بقوله تعاىل )َوَلنْ 

أيضاً ال داللة فيها ألن هذا إمنا يكون يوم القيامة لِّْلَكافِّرِّيَن َعَلى اْلممْؤمِّنِّنَي َسبِّيالً( ولكن نقول اآلية 
َنكمْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوَلْن جَيَْعَل اَّللَّم لِّْلَكافِّرِّيَن َعَلى اْلممْؤمِّنِّنيَ  َسبِّيالً( وذهب  قال هللا تعاىل )فَاَّللَّم حَيْكممم بـَيـْ

ملمْلكِّ ال من حقوق املَالِّكِّ بعض أهل العلم إىل أن للكافر األخذ ابلشفعة وقالوا إن هذا من حقوق ا
واملمْلكم ال فرق فيه بني أن يكون املالك مسلماً أو كافراً كما أن الكافر لو ابع شيئاً على مسلم فله 

، اخليار ماداما يف اجمللس فله أن يفسخ العقد، فهو من  ابب حقوق اململك ال من ابب حقوق املَالِّكِّ
هذا إىل نظر احلاكم فإن خاف احلاكم أنه إذا أخذه الكافر والذي نرى يف هذه املسألة أنه يمرجع يف 

ابلشفعة من املسلم يكون يف هذا سبباً الستعالء الكفار على املسلمني فليمنعهم، وإن خاف مفسدة 
شفعة لو بيع عليَّ وال آخذه ابلشفعة لو بيع على املسلم، فصار أبن يقول الكافر ملاذا أتخذونه ابل

كَّنم الكافر من األخذ ابلشفعة.بذلك فتنة فال شك أنه   ُيم
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 ابب
 إحياء املوات

القارئ: وهي األرض الداثرة اليت ال يعرف هلا مالك وهي نوعان أحدمها ما مل جير عليه ملك فهذا 
بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من أحيا أرضاً ميتة  ُيلك ابإلحياء ملا روى جابر

متلك مباح فلم يفتقر فهي له( رواه أمحد والرتمذي وصححه. وال يفتقر إىل إذن اإلمام للخرب وألنه 
 إىل إذن كالصيد.

ميتة ليست ملكاً  الشيخ: قوله رمحه هللا )ال يفتقر إىل إذن اإلمام( مبعىن أن اإلنسان إذا أحيا أرضاً 
َص له من قَِّبلِّ احلكومة أو مل يـمَرخَّص فليس هذا بشرط، مث قال املؤلف  ألحد فهي له سواء رمخِّّ



صريح ألن قوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )من أحيا أرضاً )للخرب( واخلرب هنا يف الواقع ليس ب
ال للناس أحيوا األرض فمن أحيا فهي له أو ميتة فهي له( حيتمل أنه قاله تشريعاً أو تنظيماً مبعىن أنه ق

قال ذلك على وجه التشريع فإذا دار األمر بني هذا وهذا فإننا جنعله تشريعاً ألن هذا هو األصل 
وله )من أحيا أرضاً ميتة فهي له( شاماًل ملا إذا أحياها إبذن اإلمام وبغري إذنه لكن لو فيكون عموم ق

ا أحياه إال إبذنه فال أبس إذا رأى يف هذا مصلحة ألنه إذا فرض أن اإلمام فرض أن ال ُيلك أحٌد م
معنوايً هذا متكن من ضبط األراضي ومتليك الناس هلا وإذا مل يفرض هذا تضارب الناس أي تضاربوا 

فصار هذا حيي هذه األرض فيقول هي يل وذاك يقول ال أان قد أحييتها من قبل، وما أشبه ذلك فإذا 
 حيي أحداً أرضاً إال إبذنه وإعطاء الرخصة فليعمل به ويكون هذا من ابب أمر ويل األمر أن ال

ل الصيد ال ُيكن أن املصلحة العامة وأما قوله )وألنه متلك مباح فلم يفتقر إىل إذن كالصيد( فيقا
 تكون فيه منازعة ألن الصيد يصيده اإلنسان وأيكله يف احلال فال يصح هذا القياس يف الواقع.
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القارئ: الثاين ما جرى عليه ملك وابد أهله ومل يعرف له مالك ففيه روايتان إحدامها ُيلك ابألحياء 
األرض هلل ورسوله مث هي لكم للخرب وملا روى طاووس إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )عادي 

ُيلك ألنه إما ملسلم بعد( رواه أبو عبيد يف األموال وألنه يف دار اإلسالم فيملك كاللقطة والثانية ال 
 أو لذمي أو بيت املال فلم جيز إحياؤه كما لو تعني مالكه.

م احلاكم يرفع الشيخ: هذا اخلالف ُيكن االنفصال عنه أبن يقال ُيلك ابألحياء إبذن اإلمام ألن حك
ر فإنه اخلالف فإذا تقدم أحد إىل أرض داثرة قد ابد أهلها وارحتلوا عن هذا املكان وَملََّكهم ويل األم

 ُيلكها وال شك يف هذا.
القارئ: وجيوز إحياء ما قرب من العامر إذا مل يتعلق مبصاحله للخرب واملعىن وعنه ال ُيلك ألنه ال خيلوا 

 صاحله واملذهب األول.من مصلحة فأشبه ما تعلق مب
 

 فصل
ك ابإلحياء وال القارئ: وما تعلقت به مصلحة العامر كحرمي البئر وفناء الطريق ومسيل املاء ال ُيل

جيوز لغري مالك العامر إحياؤه ألنه تباع للعامر مملوك لصاحبه وألن جتويز إحيائه إبطال للملك يف 
والشوارع ومقاعد األسواق ال جيوز متلكه ابإلحياء  العامر على أهله وكذلك ما بني العامر من الرحاب



 وطرقهم وهذا ال جيوز.ألنه ليس مبوات وجتويز إحيائه تضييق على الناس يف أمالكهم 
الشيخ: لو فمرَِّض مثاًل أن حول البلد مكانم رعي للبهائم فإنه ال جيوز إحياؤه ألن يف هذا تضييق على 

يتعلق مبصاحل البلد ال جيوز إحياؤه ولكن عمل الناس اليوم  أهل البلد وكذلك جماري األودية فكل ما
فيما سبق وجرى عليها امللك  على خالف هذا ولذلك أحييت أماكن كانت مرعى للمواشي

 والتمليك.
السائل: بعض األمالك يـمْعَرفم أصحاهبا وجارهم يعرف أن أصحاهبا العائلة الفالنية لكن مل يستطيعوا 

مسية وهو يقول هلم اثبتوا ألجل أن أشرتى منكم هذه األمالك، فهل له أن أن يثبتوا ذلك أبوراق ر 
 أن أصحاهبا لن يستطيعوا إثبات ملكيتهم هلا؟ يتقدم ألخذها من قَِّبل الدولة وهو يعلم
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الشيخ: إذا علم أهنا مملوكة هلم فال جيوز له أن يتقدم بطلبه، إال إذا وافقوا هم وقالوا مادامت املسألة 
 ليه مث هو يطالب الدولة.ليس فيها إثبات فنحن نصاحلك على قدر معلوم يتفقون معه ع

 
 فصل

من كل ُيلك املال للخرب وألنه فعل ُيلك به فجاز ممن ُيلك املال كالصيد القارئ: وجيوز اإلحياء 
وُيلك الذمي ابإلحياء يف دار اإلسالم لذلك وقال ابن حامد ال ُيلك فيها ابإلحياء خلرب طاووس 

ام فيه ألن املوات اتبع للبلد فلم جيز متلكه وليس للمسلم إحياء أرض يف بلد صوحل الكفار على املق
 لعامر.عليهم كا

 
 فصل

القارئ: ويف صفة اإلحياء روايتان إحدامها أن يعمر األرض ملا يريدها له ويرجع يف ذلك إىل العرف 
 ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أطلق اإلحياء ومل يبني فحمل على املتعارف.

النيب صلى  عليه وسلم أطلق اإلحياء ومل يبني( األوىل أن يقال ألنالشيخ: قوله )ألن النيب صلى هللا 
هللا عليه وعلى آله وسلم أطلق اإلحياء ومل يقيد أو يقال أمجل اإلحياء ومل يبني ألن اإلطالق يقابله 

 التقييد.
القارئ: فإن كان يريدها للسكىن فإحياؤها حبائط جرت عادهتم ابلبناء به وتسقف فإهنا ال تصلح 



ت العادة مبثله وإن أرادها للزرع كىن إال بذلك وإن أرادها حظرية لغنم أو حطب فبحائط جر للس
فبسوق املاء إليها من هنر أو بئر وال يعترب حرثها ألنه يتكرر كل عام فأشبه السكىن وال حيصل 

شجارها أو اإلحياء به لذلك وإن كانت أرضاً يكفيها املطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع إما بقلع أ
وإن كانت من أرض البطائح فإحياؤها حببس املاء عنها  أحجارها أو تنقيتها وحنو ذلك مما يعد إحياء

ألن إحياءها بذلك وال يعترب يف اإلحياء للسكىن نصب األبواب ألن السكىن ممكنة بدونه والرواية 
وسلم قال )من أحاط حائطاً الثانية التحويط إحياء لكل أرض ملا روى مسرة أن النيب صلى هللا عليه 

 اود وألن احلائط حاجز منيع فكان إحياء كما لو أرادها حظرية.على أرض فهي له( رواه أبو د
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الشيخ: الصواب يف هذا أن الذي ورد به النص أنه إحياء فهو إحياء كاحلائط وما مل يرد به النص 
 يرجع فيه إىل عرف الناس.

 
 فصل

جبميع أجزئها وطبقاهتا من املعادن واألحجار ألنه ُيلك األرض القارئ: وإذا أحياها ملكها مبا فيها 
وهذا منها وإن ظهر فيها معدن جار كالقري والنفط واملاء ففيه روايتان إحدامها ال ُيلكه لقول النيب 
صلى هللا عليه وسلم )الناس شركاء يف ثالث يف املاء والكأل والنار( رواه اخلالل وكذلك احلكم يف 

ى يف األراك( والثانية ُيلك ذلك كله ألنه مناء لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )ال محالكأل والشجر 
 ملكه فملكه كشعر غنمه.

الشيخ: العرف اآلن خالف هذا فاملعادن اجلارية ال متلك بل تتبع الدولة ويكون استغالهلا تبعاً لبيت 
 املال.

 
 فصل

ر وص عن أمحد رضي هللا عنه أن حرمي البئالقارئ: ومن حفر بئرًا يف موات ملك حرُيها واملنص
البديء مخسة وعشرون ذراعاً من كل جانب ومن سبق إىل بئر عادية فاحتفرها فحرُيها مخسون ذراعاً 

من كل جانب ملا روي عن سعيد بن املسيب أنه قال السنة يف حرمي البئر العادي مخسون ذراعا 
يب صلى هللا ألموال وروى اخلالل والدارقطين عن النوالبديء مخسة وعشرون ذراعاً رواه أبو عبيد يف ا



عليه وسلم حنوه وقال القاضي حرُيها ما حتتاج إليه يف ترقية املاء منها كقدر مدار الثور إن كان 
بدوالب وقدر طول البئر إن كان ابلسواين ومحل التحديد يف احلديث وكالم أمحد رضي هللا عنه على 

 وفق املاشية وعطن اإلبل وحنوه.حيتاج إىل حرُيها لغري ترقية املاء مل اجملاز والظاهر خالفه فإنه قد
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الشيخ: إذا حفر بئرًا ووصل إىل املاء فهو ُيلك البئر وُيلك حرُيها وهو ما قـَرمَب منها فإن كانت 
قدُية ودفنتها الرايح مث حفرها منشأة حديثاً فحرُيها مخسة وعشرون ذراعاً من كل جانب وإن كانت 

علوم أن الدائرة كلما توسعت كربت فيكون املبتدأة أقل حظاً ملك مخسني ذرعاً من كل جانب ومن امل
من املعادة وتعليل ذلك أن املعادة قد ملك صاحبها األول مخسة وعشرين من كل جانب فإذا 

لك مخسني ذراعاً واحلديث الذي ذكره حفرت الثانية استحق احلافر الثاين مخسة وعشرين ذراعاً فيم
ل هللا صلى هللا عليه وسلم متصاًل لقلنا على العني والرأس وهللا أعلم املؤلف لو كان مرفوعاً إىل رسو 

حبكمته لكنه عن سعيد بن املسيب ففيه انقطاع وإذا قمدَِّر صحته فيحتمل أن يكون هذا من ابب 
البئر البدية أشق من البئر املعادة فاحلافر للبئر البدية عمل  االجتهاد، وإذا نظران إىل الواقع وجدان أن

 أكثر وأشق من حافر البئر املعادة هذا من وجه فيقتضي على األقل تساويهما، اثنياً إذا قلنا عمالً 
أبننا نعطي احلافر املعادة احلرمي مرتني فإن مخسة وعشرين ذراعاً من وراء اخلمسة والعشرين الذراع 

اثنيًة مقدار مساحة  ضي أهنا ضعفها مرتني أو ثالثة فيمكن أن نقول إننا نعطيه على حفرهاالسابقة تقت
اخلمسة والعشرين األوىل وال نعطيه مخسة وعشرين جديدة من وراء اخلمسة وعشرين األوىل وعلى  

املاء منها  كل حال هذا األثر البد من حتريره، مث قال رمحه هللا والقاضي حرُيها ما حتتاج إليه يف ترقية 
لدوالب فالثور يدور به فمقدار مداره هو كقدر مدار الثور إذا كان بدوالب( وقد وصفنا فيما سبق ا

احلرمي، وإن كان السقي ابلسواين فمقدار احلرمي بطول الرشا والرشا يكون طول البئر ولكن ينبغي أن 
ر طول الرشا ومقدار مدار يقال إن كانت هذه البئر لسقي املواشي وحنوه فإن حرُيها يكون مبقدا

  سقي املاشية وحنو ذلك.الثور ومقدار ما حيتاج إليه أوسط الناس يف

(5/423) 

 



السائل: يف بعض اآلابر يكون ورود اإلبل عليها كثري فقد ال يكفيها ما يذكره الفقهاء من حتديد 
 احلرمي؟

هنا تعطى حرُياً أكثر ويف الوقت الشيخ: هذا يكون حسب احلاجة فإذا قدران أن البئر عميقة فإ
ست موجودة فاآلن املوجود هو املكائن والدينموات احلاضر السواين ليست موجودة والدواليب لي

 فكل وقت له ما جرت به العادة.
القارئ: وأما العني املستخرجة فحرُيها ما حيتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر وحرمي 

 لطرح كرايته وطريق شاويه وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر.النهر ما حيتاج إليه 
عني املستخرجة هي اليت جتري ألن الذي سبق ذكره هو البئر وهو راكد ألن املاء يف قعره الشيخ: ال

أما العني فهي اليت جيري املاء فيها وكان يوجد يف السابق يف بالدان عيون فيحفر الساقي مث جيري املاء 
فقد يسقط يف انقطعت ألن املاء نزل، وقوله )كرايته( هو ما حيتاج فيه إىل تنظيف النهر  لكن اآلن

 النهر أحجار أو قثاء فيمنع جريه فيحتاج إىل أن ينظف لكي يكون اجلري قواّيً.
مسألة: حول حديث سعيد بن املسيب يف حرمي البئر، إذا تبني أن احلديث ضعيف ال تقوم به احلجة 

املرجع فيها حرمي البئر إىل اجتهاد اإلمام كما ذكر الفقهاء يف نظائر هذه املسألة أن  فريجع يف حترمي
إىل اجتهاد اإلمام كاخلراج واجلزية وما أشبهها من املسائل فإذا تبني أن هذا األثر أو هذا احلديث 

نا جيب أن ضعيف ال تقوم به حجة فإنه يرجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام وإذا نظران إىل االجتهاد قل
ه أما الرجل أييت إىل بئر عادية ليس يكون حرمي البدية أوسع من حرمي العادية أو على األقل مساوايً ل

فيها إال تراب سهل اإلخراج فنقول له لك مخسني ذراع مع أن اخلمس وعشرين ذراع السابقة 
عب ونقول ليس لك إال حصلت بفعل غريه وأنيت للرجل الذي وصل إىل املاء يف البئر البدية مبشقة وت

ملؤمنني القتال مادام أن هذا احلديث ال مخسة وعشرون ذرعاً وعلى كل حال احلمد هلل كفى هللا ا
 يصح فريجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام.

 
 فصل

(5/424) 

 

القارئ: ومن حتجر موااتً وشرع يف إحيائه ومل يتم فهو أحق به لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )من 
ر الثاين أحق به ألن قله إىل غريه صاسبق إيل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به( رواه أبو داود فإن ن



صاحب احلق آثره به فإن مات انتقل إىل وارثه لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من ترك حقاً أو 
مااًل فهو لورثته( وإن ابعه مل يصح ألنه مل ُيلكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة وحيتمل جواز بيعه ألنه 

 صار أحق به.

(5/425) 

 

نسان شرع يف إحياء األرض لكنه مل يتمه أو منحت له األرض لكنه الشيخ: هذه مسألة مهمة فهذا إ
ه إحياء فاألمر واضح واملهم أنه صار مل حيمْيَِّها إذا قلنا أبن متليك اإلمام ليس إبحياء أما إذا قلنا أن

أحق هبذه األرض من غريه إما لكونه حتجرها حَتَجُّرًا ال ُيلكها به أو شرع يف إحيائها ومل يتم أو منح 
إايها من قَِّبلِّ ويل األمر وعلى القول إبن املنحة ليست متليكاً، فهل جيوز أن أيخذ عوضاً ويتنازل 

 جيوز ألن من شرط البيع أن يكون البائع مالكاً للشيء وهذا مل عنها لغريه؟ اجلواب املذهب أنه ال
ما ذكره املوفق ابن  ُيلك وإذا كان مل ُيلك فكيف جيوز أن يبيعه وهو ليس ملكاً له، والقول الثاين

قدامة فقال )حيتمل جواز بيعه ألنه صار أحق به( فكأن هذا البيع ليس بيعاً لعني األرض ولكنه تنازل 
فيقول أان اآلن شرعت يف إحياء األرض ومل يتم أو ممنحتم إايها ومل يكن ذلك إحياء  عن حقه بعوض

تمل اجلواز ولكن إذا نظران إىل املسألة فأتنازل عن حقي لفالن بعوض، فابن قدامة رمحه هللا يقول حي
ض أو جماانً فإننا نقول إذا نزَّلنا هذا على القواعد فإنه ال أبس أن يتنازل اإلنسان عن حقه لغريه بعو 

ألن احلق له وهذا هو الصحيح لكن يبقى النظر هل يف ذلك ضرر على اآلخرين ألنه قد يكون هناك 
ألول مل يبع يف الغالب إال ألنه مستغين عن األرض فإذا مجاعة مقدمني وأحق من هذا األخري وا

وهذه النقطة هي اليت استغىن عنها فليتنازل عنها ويرتك أمرها لويل األمر فيمنحها ملن هو أحق هبا 
توجب أن نقول إنه ال جيوز أن يتنازل بعوض ألنه عدوان على اآلخرين الذين قدموا طلباً فكانوا أحق 

أن يتنازل عنها بعوض هو مستغين عنها وإذا كان كذلك فلريد األمر إىل أهله،  هبا واألول الذي أراد
قول إذا رجعنا إىل التعليل وجدان أن ذلك ال فإن قال قائل فإن منحه إايها جماانً فهل جيوز أو ال؟ ن

ن فإنه جيوز أيضاً ونقول له إذا استغنيت عنها فرمدَّها إىل احلكومة، ومن هذا الباب البنك العقاري اآل
 يتقدم الناس إليه كثرياً بطلب

(5/426) 

 



التسليف ويبقى سنة أو سنتني ما وصلهم الدور فيأيت شخٌص ما آلخر ويقول له أعطين امسك مبائة 
ا قلنا يف األرض أنه إذا  ألف رايل فيقول ال أبس ويكون هذا قد وصله الدور فهذا نقول فيه مثل م

انتهى مث وصله الدور وهو ال يريد السلفة فالواجب عليه أن كان مستغنياً عن البناء أو قد بىن و 
يتنازل للحكومة وال حيق له أن يتنازل ال بعوض وال بغري عوض ونقول له إن كنت يف حاجة فأنت 

فدع املال، فإن قال أان  صاحب حاجة قد وصلك الدور واستحققت املال وإن مل تكن يف حاجة
مرة أخرى إذا فاتين الدور؟ نقول هذا ال أبس به لكن بقي  سأتنازل بعوض أو بغري عوض وال أطالب

 شيء مهم وهو إشعار احلكومة هبذا التنازل فإذا مسحوا فال أبس وإن مل يسمحوا فال.
اضر مل حتصل له األرض مسألة: إذا كان الشخص يريد أن يشرتي أرضاً يبين عليها لكن يف الوقت احل

أجل أن يقدمها على البنك ويظهر أمسه ويقول أنه مادام بني اليت أراد فاشرتى أرضاً ال يريدها من 
التقدمي وظهور االسم مدة فرمبا حيصل على األرض اليت يريدها فالظاهر أن هذا ال أبس به وأظن أن 

 احلكومة ال متانع يف هذا.
ن ة التنازل عن األرض إذا أحياها اإلنسان ومل يتم ذلك فهل له أالسائل: ما هو الراجح يف مسأل

 يتنازل عنها بعوض؟
الشيخ: القول الراجح هو ما ذهب إليه املؤلف من أن اإلنسان إذا تنازل عن أرض شرع يف إحيائها 

 ومل يتم فتنازل بعوض فالصحيح أن ذلك جائز.
الوجهني ملفهوم قوله عليه السالم )من سبق إىل ما  القارئ: فإن ابدر إليه غريه فأحياه مل ُيلكه يف أحد

يه املسلم فهو أحق به( وألن احلق املتحجر أسبق فكان أوىل كحق الشفيع مع املشرتي مل يسبق إل
والثاين ُيلكه ألنه أحيا أرضاً ميتة فيدخل يف عموم احلديث وألن اإلحياء ُيلك به فقدم على التحجر 

 الذي ال ُيلك به.

(5/427) 

 

حجر فال شيء له فيما أنفق وإن  الشيخ: الصواب أن الثاين ال ُيلكه لكن إن علم عدوانه على املت
يقال للثاين لك ما أنفقت أو يمقوَّم تقوُياً كان ال يدري أهنا ممَتَحجَّرٌة فإنه يف هذه احلال يمصَلحم بينهما و 

والفرق بينهما أننا إذا قلنا لك ما أنفقت فإننا نعطي الثاين ما أنفقه قليالً كان أم كثريًا، وإذا قلت 
رض قبل إدخال التعديل عليها كم تساوي وقـَوَّْمَناَها بعده فما بني القيمتني فهو ابلتقومي قـَوَّْمَنا األ

 للثاين.



وإن شرع يف اإلحياء وترك قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يديك ألنه ضيق على  القارئ:
ة  الناس يف حق مشرتك فلم ُيكن منه كالوقوف يف طريق ضيق فإن سأل اإلمهال أمهل مدة قريب

 كالشهرين وحنومها فإن انقضت ومل يعمر فلغريه إحياؤها ومتلكها كسائر املوات.
 

 فصل
كان يف املوات معدن ظاهر ينتفع به املسلمون كامللح وعيون املاء والكربيت والكحل القارئ: وإذا  

إلحياء والقار ومعادن الذهب والفضة واحلديد ومقالع الطني وحنوها مل جيز ألحد إحياؤها وال متلك اب
وىل فعن أبيض بن محال أنه وفد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فاستقطعه امللح فقطعه له فلما أن 

قال رجل من اجمللس أتدري ما أقطعت له إمنا أقطعته املاء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما حيمى 
 من األراك فقال )ما مل تنله أخفاف اإلبل( رواه أبو داود والرتمذي.

لشيخ: قوله )ما حيمى من األراك( يعين الشيء البعيد واألراك هو شجر املساويك فما مل تبلغه اإلبل ا
َْلكم وما كان قريباً فال ُيلك ألن الناس فيه سواء وكل أحد حيتاجه.أب  ن كان بعيدًا فإنه ُيم

وكذلك ما القارئ: وألن هذا مما حيتاج إليه فلو ملك ابالحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره 
 عنه نضب عنه املاء من اجلزائر عند األهنار الكبار قال أمحد رضي هللا عنه يروى عن عمر رضي هللا

أنه أابح اجلزائر وأان آخذ به يعين ما ينبت فيها وألن البناء فيها يرد املاء إىل اجلانب اآلخر فيضر 
 أبهله وألهنا منبت الكالء واحلطب فأشبهت املعادن.

 
 فصل
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القارئ: وكل بئر ينتفع هبا املسلمون أو عني انبعة فليس ألحد إحتجارها ألهنا مبنزلة املعادن الظاهرة 
ينتفع هبا مدة مث يرتكها مل ُيلكها وكان  ومن حفر بئراً لغري قصد التملك إما لينتفع هبا املسلمون أو

لم يظهر ماؤها مل متلك به ألنه أحق هبا حىت يرحل عنها مث تكون للمسلمني ومن حفر بئرًا للتملك ف
 ما مت إحياؤها وكان كاملتحجر الشارع يف اإلحياء.

 
 فصل



للذي أخرجه وإن  القارئ: وإن أحيا أرض فظهر فيها معدن ملكه ألنه مل يضيق على الناس به وألنه 
كان يف املوات أرضاً ُيكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار ملحا 

 ابإلحياء ألنه توسيع على املسلمني ال تضييق. ملكه
 

السائل: يف مسألة تنازل اإلنسان عن دوره يف السلفة من البنك العقاري لو أن هذا الذي وصله 
ومل يكن مستعداً للبناء إما لسفره أو الرتباطه بشيء آخر فقال لرجل  الدور ونزل امسه يف البنك

ا جاء دورك ونزل امسك آخذ منك ما أعطيتك، فهل يف هذا سأتنازل لك عن امسي وأتخذ املال مث إذ
 أبس؟

الشيخ: هذه املسألة قد يقال إهنا من ابب التبادل فقد يقال إن هذا الذي تنازل حمتاج لكن منعه من 
 اد ما ُينعه وتبادل مع صاحبه فهذه يف نظري أهون ولعلها إن شاء هللا جائزة.االستعد

 رض اليت أحياها معدانً جارايً فهل ُيلكه؟السائل: إذا وجد اإلنسان يف األ
 الشيخ: ال ُيلكه ألن اجلاري كاملاء ال ُيلك.

 هذا جائز؟السائل: بعض الناس إذا نقل من البيت وفيه هاتف فإنه يبيع الرقم جلاره فهل 
 الشيخ: هذا يرجع إىل الوزارة إذا أجازت فال أبس ال سيما مع توفر األرقام.

 
 فصل
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ئ: ومن سبق إىل معدن ظاهر وهو الذي يوصل إىل ما فيه من غري مؤونة كاملاء وامللح والنفط أو القار 
أحق به للخرب فإن أقام بعد قضاء ابطن ال يوصل إىل ما فيه إال ابلعمل كمعادن الذهب واحلديد كان 

منها وإن حاجته منع منه ألنه يضيق على الناس بغري نفع فأشبه الوقوف يف مشرعة ماء ال يستقي 
طال مقامه لألخذ ففيه وجهان أحدمها ال ُينع ألنه سبق فكان أحق كحالة االبتداء والثاين ُينع ألنه 

نهما أقرع بينهما ألنه ال مزية ألحدمها على يضر كاملتحجر فإن سبق إليه اثنان يضيق املكان ع
 صاحبه وقال بعض أصحابنا إن كاان أيخذان للتجارة هاأيه اإلمام بينهما.

الشيخ: )هاأيه( يعين قال ألحدمها لك يوم األحد مثالً وللثاين يوم االثنني فيقسم بينهما ابلزمن هذا 
 معىن املهاأية.



ربعة أوجه أحدها يـمَهاأي بينهما والثاين يقرع بينهما والثالث القارئ: وإن كاان أيخذان للحاجة ففيه أ
 خذ هلما ويقسم بينهما.يقدم اإلمام من يرى منهما والرابع ينصب اإلمام من أي

 
 فصل

القارئ: ومن شرع يف حفر معدن ومل يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع يف اإلحياء وال ُيلكه وإن 
وهذا ختريب فال ُيلك به وألنه حيتاج يف كل جزء إىل عمل فال ُيلك بلغ النيل ألن اإلحياء العمارة 

فره إنسان من جانب آخر فوصل إىل النيل مل منه إال ما أخذ لكن يكون أحق به مادام أيخذ وإن ح
 يكن له منعه ألنه مل ُيلكه.

 
 السائل: ما معىن )النـَّْيل(؟

 الشيخ: )النـَّْيل( الظاهر أنه العمق الذي فيه املعدن.
 

 فصل
القارئ: وجيوز االرتفاق ابلقعود يف الرحاب والشوارع والطرق والواسعة للبيع الشراء التفاق أهل 

من غري إنكار وألنه ارتفاق مبباح من غري إضرار فال ُينع منه كاالجتياز ومن سبق إليه  األمصار عليه 
يظلل عليه مبا ال يضر كان أحق به لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )مىن مناخ من سبق( وله أن 

يعثر هبا ابملارة ألن احلاجة تدعو إليه من غري ضرر بغريه وليس له أن يبين دكة وال غريها ألهنا تضيق و 
 العابر.

(5/430) 

 

الشيخ: ومثل ذلك أيضاً لو وضع أحجارًا حوله بدون بناء فإنه يَعثمر هبا العابر، جيب مالحظة أن هذه 
ك أن يبين بناء كدكة يعين أحجاراً املسألة إمنا هي يف الشوارع الواسعة حىت ال تضيق، وُيتنع كذل

 طم عليها أبحجار تؤذي املارة ورمبا يعثرون هبا.يرصفها ويبنيها وكذلك أيضاً ليس له أن حيمَوِّ 
القارئ: فإن قام وترك متاعه مل جيز لغريه أن يقعد ألن يده مل تزل وإن أطال القعود ففيه وجهان سبق 

أحدمها يقرع بينهما لتساويهما والثاين يقدم اإلمام أحدمها توجيههما وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان 
 .ألن له نظرًا واجتهاداً 



الشيخ: أما املسألة األوىل إذا أطال القعود فالصواب أن له ذلك مادام سبق إليه وهذا هو الذي 
هو جرى عليه العمل اآلن فتجد الرجل مثالم يف األماكن الواسعة يبيع البطيخ أو غريه يبقى على ما 

ع بينهما لتساويهما عليه وال يعارضه أحد وأما إذا سبق اثنان فيقول املؤلف )ففيه وجهان أحدمها يقر 
والثاين يقدم اإلمام أحدمها ألن له نظرًا واجتهاداً( من املعلوم أن اإلمام ال يتوىل هذا إمنا يتواله اآلن 

، أواًل ألنه أقرب إىل العدل فاإلمام قد البلدية فهي انئبة عن اإلمام ولكن القول ابلقرعة أوىل بال شك
عل يف قلب اآلخر شيئاً على الذي قدمه اإلمام، لكن لو فمرَِّض حيايب أحدًا من الناس واثنياً أنه ال جي

أن من مصلحة السوق العامة أن يمقدَّم أحدمها فهنا لإلمام أن يتدخل، مثل أن يكون هذا املكان 
ابَِّقنيِّ قوي ُيكن أن ُيأل هذا الفراغ والثاين ضعيف ال ُيكن أن ُيأل اسرتاتيجّياً كما يقولون وأحد السَّ 

فهنا نقول يمقدِّم اإلمام من يراه أنفع للسوق، والقرعة يف احلقيقة هنا ال َترِّدم ألن القرعة إمنا  هذا الفراغ
يز تكون عند التساوي واآلن ال سواء واخلالصة أن الصواب يف هذه املسألة هي القرعة ما مل يتم

 أحدمها مبصلحة للسوق فيقدَّم حبسب نظر اإلمام.
 

 فصل
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طائع وهي ضرابن إقطاع إرفاق وهي مقاعد األسواق والرحاب فلإلمام اقطاعها ملن القارئ: يف الق
إلمام النظر واالجتهاد فإذا جيلس فيها فيصري كالسابق إليها إال أنه أحق هبا وإن نقل متاعه ألن ل

 أقطعه ثبتت يده عليه ابإلقطاع فلم يكن لغريه أن يقعد فيه.
هذه القطعة من األرض فيقول هذه لفالن، ومعلوٌم أنه جيب الشيخ: صورة املسألة أن ُينح اإلمام 

اَع على اإلمام أن يراعي املصاحل يف ذلك فال يراعي األشخاص فإذا رأى املصلحة أن يـمْقطَِّع إقط
 إرفاق هلذا الرجل فهو له وال أحد يزامحه فيه سواء طال أم قصر.

يها ملا روى وائل بن حجر )أن رسول هللا القارئ: الضرب الثاين موات األرض فلإلمام إقطاعها ملن حي
صلى هللا عليه وسلم أقطعه أرضاً فأرسل معاوية أن أعطه إايها أو أعلمها إايه( رواه الرتمذي 

بالل بن احلارث املزين وأبيض بن محال املازين وأقطع الزبري حضر فرسه( رواه أبو وصححه )وأقطع 
هللا صلى هللا عليه وسلم ومن أقطعه اإلمام شيئاً  داود. وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول

مل ُيلكه لكن يصري كاملتحجر يف مجيع ما ذكرانه وال يقطع من ذلك إال ما قدر على إحيائه ألن 



اعه أكثر منه إدخال ضرر على املسلمني بال فائدة وقد روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم أقطع إقط
زمن عمر قال له إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقطعك بالل بن احلارث العقيق فلما كان 

 لتحتجره على الناس فخذ ما قدرت على عمارته ودع ابقيه رواه أبو عبيد يف األموال.
: فعل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه هو الذي تقتضيه املصلحة أن اإلمام ال يـمْقطِّعم أحدًا إال الشيخ

عض الناس جتده يمقطِّعم الشخص مثاًل ثالثني كيلو أو أربعني كيلو فهذا إذا كان يقدر على إحيائه، أما ب
ده يمقطِّّعه ويبيعه وهذا ال جيوز ألن الغالب أنه ال يقدر على إحيائه وإذا كان ال يقدر على إحيائه جت

مخس أيضاً ال جيوز ولكن يـمْقطِّعم ما ُيكن إحياؤه فإن كان يف املباين أعطاه مثاًل مكان أربع عمارات أو 
 حبََِّسبِّ حاله من القدرة وعدم القدرة.
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 السائل: هل ملن أمقطع إقطاعاً أن يبيعه؟
الشيخ: هذا ينبين على أنه هل ُيلكه أو ال؟ واملسألة فيها اخلالف فبعض العلماء يقول إذا َأْقَطَعهم 

جيوز أن يتنازل عن حقه  ملذهب أنه ال ُيلكه فإذا كان ال ُيلكه انبىن على ذلك هلاإلمام َمَلَكهم وا
وتقدُيه أو ال جيوز؟ اجلواب عرفنا فيما سبق املذهب وهو أن ذلك ال جيوز والصحيح اجلواز إذا مل 
رج يتضمن ضررًا على اآلخرين وعمل الناس اآلن على أن اإلقطاع مبنزلة اإلحياء وهلذا جتده يبيعه وخي

 عليه صكوك شرعية من مكاتب العدل.
 خص أرضاً موااتً مث مات هذا الشخص فهل تعود هذه األرض موااتً كما كانت؟السائل: إذا أحيا ش

الشيخ: ال ُيكن أن ترجع موااتً ألنه إذا أحياها ملكها فهي حية إىل يوم القيامة حىت لو مات هذا 
 الشخص فهي تبقى حية.
 النيب صلى هللا عليه وسلم )أقطع الزبري حمْضَر فرسه(؟ السائل: ما معىن قوله أن

 الشيخ: حمْضَر الفرس يعين مقدار َعْدومه إىل أن يقف والفرس له طاقة فيختلف حبسب َعْدو الفرس.
 

 فصل
القارئ: وليس لإلمام إقطاع املعادن الظاهرة ملا ذكران يف إحيائها قال أصحابنا وكذلك املعادن الباطنة 

يه وسلم أقطع بالل بن احلارث ناها وحيتمل جواز إقطاعها ملا روي أن النيب صلى هللا علألهنا يف مع
معادن القبلية جلسيها وغوريها رواه أبو داود وألنه يفتقر يف االنتفاع هبا إىل املؤن فجاز إقطاعه  



 كاملوات.
يَِّّها( و )َغْورِّيِّّها( فقال: فائدة: ذكر الشيخ أن يف النسخة اليت معه بيان ملعىن )القبلية( ومعىن )َجْلسِّ 

يَِّّها وَغْورِّيَِّّها أي مرتفعها ومنخفضها.اْلقبِّلِّيَّةِّ بالد معرو   فة ابحلجاز وَجْلسِّ
 

 فصل يف احلمى
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القارئ: ال جيوز ألحد أن حيمي لنفسه موااتً ُينع الناس الرعي فيه ملا روى الصعب بن جثامة قال 
و داود وقال ( متفق عليه ورواه أبمسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )ال محى إال هلل ولرسوله

)الناس شركاء يف ثالث املاء والكأل والنار( ولإلمام أن حيمي مكاانً لرتعى فيه خيل اجملاهدين ونـََعمم 
اجلزية وإبل الصدقة وضوال الناس اليت يقوم حبفظها ألن النيب صلى هللا عليه وسلم محى النقيع خليل 

الصحابة فلم ينكر فكان إمجاعاً وقال  عنهما محيا وأشتهر يفاملسلمني وألن عمر وعثمان رضي هللا 
عمر رضي هللا عنه وهللا لوال ما أمحل عليه يف سبيل هلل ما محيت من األرض شربًا يف شرب رواه أبو 

عبيد وليس له أن حيمي قدرًا يضيق به على الناس ألنه إمنا جاز للمصلحة فال جيوز ذلك بضرر أكثر 
 منها.

بعض األراضي رايضاً طيبة تنبت العشب والكأل فيستويل عليها  يقع كثريًا فقد تكون الشيخ: احلمى
ها فهذا ال جيوز ألن الناس  بعض الناس وحيميها ومعىن محايته إايها أن ُينع الناس من رعيها أو َحشِّّ

 شركاء يف ثالث واألرض هلل عز وجل إال أن ذلك جيوز بشروط ثالثة:
 مام.أواًل أن يكون ذلك من اإل

 ن يكون ذلك ملرعى دواب املسلمني.والشرط الثاين أ
 والشرط الثالث أن ال يضر الناس حبيث ال يكون هلم مرعاً إال هذا املكان.
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فإذا متت هذه الشروط الثالثة جاز احلَِّمى وإال فال جيوز وهبذا نعرف نظر الشريعة إىل املصاحل العامة 
رع هللا فهو الثابت يف قدر هللا فمراعاة بت يف شأكثر من نظرها إىل املصاحل اخلاصة وهذا كما هو الثا



املصاحل العامة شرعاً وقدرًا ظاهر جدًا ففي الشريعة كما عرفنا أن مراعاة املصاحل العامة مقدم فيمنع 
من إحداث ضرر يف الطريق أو من التضييق على املسلمني ومن احلمى إال هبذه الشروط الثالثة، 

ارًا عظيمة واإلنسان الذي قد َيصُّبم عليه السقف فيضره املاء  أمطوكذلك يف القدر فقد يـمْنزِّلم هللا
ضررًا بيِّّناً، لكن هل نقول هذا الضرر اجلزئي ابلنسبة للمصاحل العامة تكون احلكمة يف منع املطر أو 

 يف وجوده؟ اجلواب يف وجود املطر وال شك.
لك ابإلحياء ألن ما محاه النيب وال ُي القارئ: وما محاه النيب صلى هللا عليه وسلم فليس ألحد نقضه

صلى هللا عليه وسلم نص فلم جيز نقضه ابالجتهاد وما محاه غريه من األئمة جاز لغريه من األئمة 
تغيريه يف أحد الوجهني ويف اآلخر ليس له ذلك لئال ينقض االجتهاد ابالجتهاد واألول أوىل ألن 

 ك احلامي هلا تغيريها.هلذا ملاالجتهاد يف محاها يف تلك املدة دون غريها و 
الشيخ: قوله )ألن االجتهاد يف محاها يف تلك املدة دون غريها( نقول وأيضاً رمبا تتغري املصاحل فقد 
حيميه اإلمام األول ملصلحة مث تكون املصلحة أن حيمَْمى غريه من جهة أخرى فالصواب أن ما محاه 

 أن يغريه ألن احلَِّمى تبع للمصلحة ومحى م الثاينغري النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فلإلما
األول إايه من ابب االجتهاد واالجتهاد يتغري أما ما محاه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فإنه 
َامه إايه صلى هللا عليه وسلم كاحلكم به وحكم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال  يبقى ألن محِّ

 ينقض.
ملكه ألن محى األئمة اجتهاد وملك األرض إبحيائها نص فيقدم على  ه إنسانالقارئ: وإن أحيا

 االجتهاد.
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الشيخ: قوله )وإن أحياه إنسان ملكه( نقول هو َمَلَكهم ال شك يف هذا لكن إذا رأى اإلمام أخذه منه 
 من ابب التعزير.لئال يتجرأ الناس على انتهاك أحكام اإلمام فله ذلك ويكون هذا 

 
 ابب أحكام املياه

 القارئ: وهي ضرابن مباح وغريه.
 الشيخ: قوله )وغريه( ليس معناه احلرام بل املراد اململوك فضد املباح هنا اململوك.

القارئ: فغري املباح ما ينبع يف أرض مملوكة فصاحبه أحق به ألنه ُيلكه يف رواية ويف األخرى ال ُيلكه 



إذنه وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غريه ملا روى دخول أرضه بغري  إال أنه ليس لغريه
أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من منع فضل املاء ليمنع به فضل الكأل منعه هللا فضل 

رمحته( وال يلزمه احلبل والدلو ألنه يتلف ابالستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله وهل يلزمه بذل 
ه فيه روايتان إحدامها ال يلزمه ألن الزرع ال حرمة له يف نفسه والثانية يلزمه ملا فضل مائه لزرع غري 

روى إايس بن عبد )أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع فضل املاء( رواه أبو داود وإن مل 
ه وألن ما حيتاج يفضل عنه شيء مل يلزمه بذله ألن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غري 

 إليه يستضر ببذله فلم جيب بذله كحبله ودلوه.
 

السائل: ذكر املؤلف يف الرواية الثانية أنه يلزم بذل فضل املاء ملا روى إايس بن عبد أن النيب صلى 
 هللا عليه وسلم )هنى عن بيع فضل املاء( ما وجه الداللة من احلديث على وجوب بذل فضل املاء؟

وسلم هنى عن بيع فضل املاء فمعىن ذلك أنه جيب بذله بدون  ول صلى هللا عليهالشيخ: ألن الرس
 بيع.

السائل: إذا حفر اإلنسان بئراً وتعب يف حفرها رمبا أنفق أموال يف حفرها فهل جيب عليه أن يبذل 
 فضل املاء وهل له أن أيخذ عوضاً عن هذا املاء؟
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ه ألنه إمنا َغرَِّم مللكه ولكن إذا أتذى من الشيخ: جيب عليه أن يبذل فضل املاء وال أيخذ عوضاً عن
نه له أن ُينعهم أما إذا مل يكن يتأذى فاملاء ماء هللا عز وجل ولست أنت الذي إتيان الناس ابملاشية فإ

أجريته يف األرض وأما لو أخرجه وصبه يف الربكة فله أن يبيعه ألنه َمَلَكه ابحليازة كما أنه ال ُينع الكأل 
  أرضه لكن لو أنه حصده مث ابعه فال أبس.أي العشب الذي يف

 يازة؟السائل: أال يعترب احلفر ح
 الشيخ: ال يعترب حيازة ألن احليازة هي أن يستخرج املاء.

 السائل: كيف إذًا جعل للبئر حرمي من جوانبها؟
 الشيخ: نعم جعل ذلك لئال يضايقه أحد فيحفر.

 ىل املاء جاز لغريه أن أيخذ من هذا املاء؟السائل: إذًا نقول إذا وصل من حفر هذه احلفرة إ
 كون هناك ضرر.الشيخ: جيوز بشرط أن ال ي



السائل: ما ذكرانه من األحكام هل املقصود هبا إذا كان احلَْفرم يف ملكه أم أن املقصود إذا حفر يف 
 ملك غريه؟

 حفرها لغريه. الشيخ: املقصود إذا كان احلفر يف ملكه أما إذا كان يف غري ملكه فإنه يكون قد
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القارئ: الضرب الثاين املاء النابع يف املوات فمن سبق إىل شيء منه فهو أحق به لقول النيب صلى هللا 
ن أراد أن يسقي أرضاً وكان املاء يف عليه وسلم )من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به( وإ

اء ألنه ال ضرر فيه على أحد وإن كان هنراً هنر عظيم ال يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف ش
صغريا أو من مياه األمطار بدئ مبن يف أول النهر فيسقي وحيبس املاء حىت يبلغ الكعب مث يرسل إىل 

رِّ ملا روى عبد هللا  بن أيب بكر بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول هللا الذي يليه كذلك إىل اآلخِّ
يف سيل َمْهزوٍر وممَذينيب )ُيسك حىت يبلغ الكعبني مث يرسل صلى هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

األعلى إىل األسفل( أخرجه مالك يف املوطأ وعن عبد هللا بن الزبري أن رجاًل من األنصار خاصم الزبري 
هبا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم )اسق اي زبري مث أرسل املاء إىل جارك  يف شراج احلرة اليت يسقون

صاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال اي زبري فغضب األن
اسق مث احبس املاء حىت يبلغ إىل اجلدر( متفق عليه وشراج احلرة مسايل املاء مجع شرج وهو النهر 

من  وألن السابق إىل أول النهر كالسابق إىل أول املشرعة وإن كانت أرض األول بعضها أنزل الصغري
 بعض سقى كل واحدة على حدهتا.
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الشيخ: صورة املسألة إذا كان أانس هلم أمالك على جانب الوادي فالسابق ابإلحياء أحق من غريه 
حىت يسقي زرعه فإذا وصل فيسقي ما زرعه حىت يصل إىل الكعب أي أنه جيعل سدًا يف طريق الوادي 

م النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ويف قصة إىل الكعب أطلقت املاء للذي بعده هكذا حك
األنصاري رضي هللا عنه وعفا عنه قال للنيب عليه الصالة والسالم )أن كان ابن عمتك( يقصد الزبري 

قول إنك حكمت له ألنه ابن بن العوام ألنه ابن صفية بنت عبد املطلب فهو ابن عمته فكأنه ي
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف حكمه ولكن النيب صلى  عمتك وهذه كلمة عظيمة فيها اهتام النيب



هللا عليه وعلى آله وسلم عامله مبا تقتضيه حاله فإن الرجل غضب واإلنسان إذا غضب ال يدري ما 
يعي ما يقول وهلذا إذا كان الغضب يقول ألن الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم فال 

شيء ال طالق وال فسق وال كفر ألنه غري ممرِّيد فهو كاململَجأ  شديدًا مل يرتتب على قول الغاضب
واملمْكَره وأما حكم النيب صلى هللا عليه وسلم الثاين فقيل أنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أذن 

 يصل إىل الكعب مث ملا قال األنصاري هذا الكالم للزبري يف األول أن يسقي السقي الكايف ولو مل
قه وجعله يسقي حىت يصل إىل الكعب كأنه يف األول عليه الصالة والسالم حااب احتفظ للزبري حب

األنصاري ألن الزبري ابن عمته ومن ابب اإلدالل عليه فأمره أن يسقي دون أن يرتفع املاء فلما قال 
 عليه وسلم للزبري حبقه وأمره أن يسقي إيل الكعب واجلدر األنصاري هذا احتفظ النيب صلى هللا

عل بني حياض املاء وقد قاسوه فوجدوه يصل إىل املذكو  ر يف حديث الزبري هي الفواصل اليت جتم
 الكعب كما يف احلديث األول الذي يف املوطأ.

الشاربة منه منع  القارئ: فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر حبيث إذا سقاها يستضر أهل األرض
واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقها فال منه ألن من ملك أرضاً كانت له حقوقها ومرافقها 

 ُيلك غريه إبطاله

(5/439) 

 

 فصل
القارئ: فإن اشرتك مجاعة يف استنباط عني اشرتكوا يف مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند 

رادوا قسمته بنصب حجر أو استخرجها فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها ابملهأأيت جاز وإن أ
يف مصطدم املاء فيها نقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز وخترج حصة كل واحد  خشبة مستوية

 منهما يف ساقية منفردة.
الشيخ: صورة املسألة اشرتك مجاعة يف حفر بئر فأخرج أحدهم نصف املؤونة والثاين الثلث والثالث 

ن نضع حاجزاً يكون بينهم على قدر أمالكهم وذلك أب السدس فاملاء الذي خيرج من هذه البئر
خشبة أو َصبَّة مثالً ويثقب فيها ثقوب فيكون لصاحب النصف ثالثة ثقوب ولصاحب الثلث ثقبان 

ولصاحب السدس ثقب واحد ويتفرع من هذه الثقوب جماري على أمالكهم فصاحب النصف 
ليه ما خيرج من ثقبني وصاحب السدس يصرف إليه ما خيرج من ثالثة ثقوب وصاحب الثلث يصرف إ

رف إليه ما خيرج من ثقب واحد ولكن البد أن تتساوى هذه الثقوب حبيث ال يكون بعضها أوسع يص



من بعض، فإن قال قائل أرأيتم لو وضعنا لصاحب النصف ثقباً واسعاً ولصاحب الثلث ثقباً واسعاً 
ة األول فهل جيوز؟ نقول نسأل أهل اخلرب أقل سعة من األول ولصاحب السدس ثقباً واحدًا أقل من 

يف ذلك فإن كانت ختتلف كمية املاء اليت خترج من هذا الثقب الواحد الواسع واليت خترج من الثالثة 
ثقوب متساوية فال أبس وإن كانت ختتلف ألن الثقب الواسع سيندفع منه من املاء أكثر من الثالثة 

هنا مننع من ذلك ضيقة واملاء حيتاج إىل اندفاع قوي ف ثقوب يف الغالب ألن الثقوب الثالثة تكون
واملهم أن نرجع يف ذلك إىل أهل اخلربة إذا قال أهل اخلربة أنه ال فرق بني الثالثة ثقوب أن الثقب 

 الواسع بقدرها فال أبس وإال فال.
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القارئ: وإن أراد أحدمها أن يسقي بنصيبه أرضاً ال حق هلا يف الشرب منه فله ذلك ألن املاء ال حق 
ه وجه آخر أنه ال جيوز ألنه جيعل ن له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد ابلعني وفيلغريه فيه فكا

هلذه األرض رمساً يف الشرب منه فمنع منه كما لو كان له داران متالصقتان يف دربني أراد فتح 
 إحدامها إىل األخرى.

 ع املقيس عليه.الشيخ: الصحيح أن ذلك جائز وعليه ال يصح األصل الذي ذكره املؤلف وال الفر 
 جانب النهر قبل املقسم أيخذ حقه فيها وال أن ينصب على القارئ: وليس ألحدمها فتح ساقية يف

حافيت النهر رحى تدور ابملاء وال غري ذلك ألن حرمي النهر مشرتك فلم ُيلك التصرف فيه بغري إذن 
 شريكه.

 
 فصل

ين ومثر الشجر املباح والبلح وما ينبذه القارئ: ومن سبق إىل مباح كالسنبل الذي ينتثر من احلصاد
ة عنه فهو أحق به للخرب فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما ألهنما اشرتكا يف السبب فاشرتكا الناس رغب

 يف اململوك به كما لو ابتاعاه.
 

السائل: إذا كان هناك هنر جاٍر ويف أوله مزرعة كبرية ويف آخره مزرعة آخرى فإذا سقى األول 
 ثاين ماء يسقي منه فكيف نقسم املاء بينهما؟ملزرعة الكبرية أخذ كل املاء تقريباً وال يبقى للصاحب ا

 الشيخ: يعطى األول حقه كاماًل إال إذا مسح.



السائل: ما حكم به النيب صلى هللا عليه وسلم يف قصة الزبري واألنصاري هل هو حكم ملزم أم جيوز 
 للمزارعني يتصاحلوا على غري ذلك؟

 ى أقل مما جيب له فال أبس.يخ: احلق هلم فإذا مَسََح من له احلق أن يقتصر علالش
 السائل: هل هلم أن يتصاحلوا على أن لكل واحد منهم زمن معني يسقي فيه؟

الشيخ: ال أبس يف ذلك فيكون مهأأيت، لكن يف احلقيقة هذا فيه جهالة خصوصاً إذا كان الوادي 
جهالة عظيمة أما يت املطر يف زمن هذا دون اآلخر أو ال، فيكون فيه من األمطار ألنه ال يمْدَرى أأي

 النهر إذا كان واسعاً كبريًا معروفاً فأمره واضح.
السائل: متثيل املؤلف للمباح ابلسنبل الذي ينتثر من احلصادين هل معىن هذا أنه جيوز أخذه بدون 

 أذهنم؟

(5/441) 

 

سيما يف زمن الرخاء والغناء وكان الناس يفعلون هذا عندان الشيخ: نعم ألن احلصادين ال يريدونه ال 
أهنم تركوه رغبة عنه وهلذا إذا  فيأخذون السنبل والتمر الذي يتساقط عند اجلذاذ وهذا عرف مطرد 

 كانوا يريدون أن أيخذوه حرصوا على أن أيخذوه قبل.
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 كتاب الوقف
و مستحب ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم القارئ: ومعناه حتبيس األصل وتسبيل الثمرة وه

تفع به من بعده أو ولد صاحل يدعو له أنه قال )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث علم ين
 أو صدقة جارية( رواه مسلم.

الشيخ: قوله )الوقف( مصدر َوَقَف أي جعل الشيء واقفاً أما مصدر ومقموف فاملراد به ضد املشي 
ل َوَقَف وقوفاً يعين مل يتقدم يف مشيه وَوَقَف َوْقفاً يعين جعل الشيء موقوفاً وقوله )حتبيس وهلذا تقو 
سبيل الثمرة( نقول أما الشطر األول من التعريف وهو )حتبيس األصل( أي املنع من األصل وت

ال التصرف فيه فهذا صحيح وأما قوله )تسبيل الثمرة( يعين إطالقها فهذا تعبري انقص ألن هذا 
يكون إال يف النخيل والزروع وما أشبهها لكن ال يكون يف العقارات اليت تؤجر وهلذا عربَّ بعضهم 



هو )حتبيس األصل وتسبيل املنفعة( فيكون أعم ولو قلنا )املنفعة والثمرة( لكان أوضح أيضاً  بقوله
يه ال ببيع وال هبة ومثال الوقف إنسان عنده بيت فقال هذا َوْقٌف على الفقراء فال ُيكن التصرف ف

هبا ما شاؤا أما  وال رهن وال غري ذلك وتكون أجرة البيت ممَسبَّلة أي مطلقة تمْصرفم للفقراء ويفعلون
قوله )وهو متسحب( فنعم هو مستحب إذا كان يف صدقة يعين َوقََّف بيته للفقراء أو لطلبة العلم أو 

ديث )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال للغرابء فهذا واضح أنه مستحب ألنه إحسان فيدخل يف احل
ة( وهذا من القسم الثالث ألنه من ثالث علم ينتفع به من بعده أو ولد صاحل يدعو له أو صدقة جاري

صدقة جارية، وقوله )علم ينتفع به( هذا يشمل العلم الشرعي واملمسنِّد للعلم الشرعي كعلم النحو 
فينظر إذا كان فيه مصلحة انتفع اإلنسان به وإن مل يكن والبالغة وأما أشبه ذلك أما العلم املادي 

له( الرتتيب يف هذه الرواية خالف املشهور  فيه مصلحة فال ثواب فيه، وقوله )أو لد صاحل يدعو
ومعىن )ولد صاحل يدعو له( أي ألبيه أو أمه ومل يقل جيعل له صدقة أو يصوم أو حيج أو يعتمر ألن 

توقف هلما شيئاً والثالث قال )أو صدقة جارية( وهي الوقف فهو الدعاء للوالدين أفضل من أن 
 صدقة جارية مستمرة.
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القارئ: وجيوز وقف األرض ملا روى ابن عمر رضي هللا عنهما أن عمر أتى النيب صلى هللا عليه وسلم 
مرين فيها فقال فقال اي رسول هللا إين أصبت أرضاً خبيرب ما مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه فما أت
ال يورث( قال )إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا غري أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يوهب و 

فتصدق هبا عمر على أن ال يباع وال يوهب وال يورث يف الفقراء وذوي القرىب والرقاب وابن السبيل 
ري متأثل منه أو غري والضيف ال جناح على من وليها أن أيكل منها أو يطعم صديقاً ابملعروف غ

 متمول فيه متفق عليه.
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الشيخ: جيوز وقف األرض إذا كان فيها منفعة أو كان ُيكن أن تباع ويشرتى بدهلا أما األرض اليت ال 
فها!!، واستدل املؤلف حبديث عمر ُيكن أن تباع وليس فيها منفعة فبأي شيء ينتفع اإلنسان إذا وقَّ 

مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه فما أتمرين فيها قال إن شئت( وهنا نقول )قال أصبت أرضاً خبيرب 



أتمل الفرق بني السؤال واجلواب فعمر رضي هللا عنه قال )فما أتمرين فيها( والنيب صلى هللا عليه 
تبني لنا من هذا أنه جيوز العدول عن ما يقتضيه وعلى آله وسلم مل يقل آمرك بل قال )إن شئت( في

ائل إذا كان ذلك أنفع له ألنه لو أمره الرسول صلى هللا عليه وسلم لكان األمر إما واجباً سؤال الس
أو مستحباً فيكون مطلوب من اإلنسان فلما قال صلى هللا عليه وسلم )إن شئت( علم منه أن األمر 

لها ن شاء مل يفعل فقال صلى هللا عليه وسلم )إن شئت حبست أصراجع لإلنسان إن شاء َحبََّس وإ
وتصدقت هبا( أي بثمرهتا ألنه ال ُيكن أن يقال َحبِّّس أصلها وتصدق به إذ أنه لو تصدق به مل يكن 
بِّّساً مث قال صلى هللا عليه وعلى آله وسلم )ال يباع أصلها وال يبتاع وال يوهب وال يورث( يعين أنه  حمم

ه وال يموَرثم من بعده وعليه فماذا ك املموقِّفِّ فال جيوز أن يبيعه وال أن يهبه وال أن يرهنخيرج من مل
يصنع به؟ اجلواب يصرف حيث صرفه الواقف فإذا كان وقفاً على املساكني صمرَِّف على املساكني 

كما وإذا كان على طلبة العلم صمرَِّف على طلبة العلم وإذا كان على األقارب صمرف على األقارب  
، مث قال )فتصدق هبا عمر يف الفقراء( وهذا على جهة ال على معني، مث قال )وذوي  ذكره الَواقِّفم

القرىب( يعين قرابة عمر وقيل قرابة النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم واألول أصح أنه تصدق على 
رقاء مث قال )والضيف( يعين ذوي القرىب من قرابته رضي هللا عنه مث قال )والرقاب( يعين يمعَتقم منها األ

رف عليه من هذا الوقف مث قال )ال جناح على من وليها أن أيكل منها إذا جاء أحٌد ضيفاً فإنه يص
 أو أن يطعم صديقاً ابملعروف غري متأثل( )ال جناح( أي
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ال إمث على )من ولِّيَـَها( أي ويل األرض اليت أوقفها )أن أيكل منها أو يطعم صديقاً( لكن )ابملعروف( 
وا هو األقل من أجرته أو كفايته، فإذا  الصديق؟ املعروف قال فما هو املعروف ابلنسبة ألكله أو إطعام

كان لو أنفق على نفسه ألنفق ألفاً يف الشهر ولو كان أجريًا مل يستحق أكثر من مثامنائة فإنه أيخذ 
 ابلثمامنائة ألهنا األقل وإذا كان العكس أخذ ابلكفاية ألن هذا هو األحسن للوقف.

هللا عليه وسلم )أما خالد فإنه قد احتبس جائز لقول النيب صلى القارئ: ووقف السالح واحليوان 
 أدراعه وأعتاده يف سبيل هللا( متفق عليه ويف رواية )وأعتده(.

الشيخ: وقف السالح يصح ولكن على اجملاهدين وليس على قمطَّاعِّ الطريق وكذلك أيضاً وقف 
ما أشبه ذلك وقوله لى الفقراء حيلبونه و احليوان يوقف هذا احليوان على اجملاهدين يف سبيل هللا أو ع

)أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده ويف لفظ )واعتده( يف سبيل هللا( ولفظ احلديث حيتاج إىل 



مراجعة ولعلها )أعبده( ألن لفظ )أعتاده( و )أعتده( ليس بظاهر، فبينهما فرق والشاهد من هذا 
 رواية الثانية دليل لتوقيف احليوان.( )وأعبده( وهي ال1) قوله )احتبس أدراعه( واألدراع تبع للسالح

 القارئ: ويصح وقف كل عني ينتفع هبا مع بقاء عينها دائماً قياساً على املنصوص عليه.
__________ 

 ( تنبه: ذكر القارئ أن هناك نسخة أشار إىل رواية )وأعبده(.1)
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ينها فإن وقفها صحيح مثال ذلك الكتب ألنه ينتفع هبا الشيخ: القاعدة كل عني ينتفع هبا مع بقاء ع
املؤلف ال يصح لكن املاء مستثىن مع بقاء عينها وكذلك الثياب والسيارات أما املاء فإنه على كالم 

فيجوز وقف املاء وعليه العمل اآلن أما التمر فال جيوز وقفه ألنه ال ُيكن أن ينتفع به إال أبكله 
شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يصح وقف التمر وهو الراجح وعلى هذا فيصرف  وأكله إفناًء له واختار

هِّ ص دقة أو وقفاً واملهم أنه ينتفع به، مثاله رجل أوقف مائة  يف اجلهة اليت عينها الواقف ونقول له مسِّّ
ه كيلو من التمر للذين يفطرون يف رمضان فعلى كالم الفقهاء أن هذا ال يصح ألنه ال ُيكن االنتفاع ب

 إال إبتالفه وعلى القول الراجح الذي اختاره شيخ اإلسالم رمحه هللا يصح.
__________ 

 هذا آخر ما شرح الشيخ رمحه هللا
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